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Olympus E-M10 OM-D
Olympus E-M10 OM-D, сребрист, 16.1Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SD, USB, HDMI, WiFi
http://obiavidnes.com/obiava/93528/olympus-e-m10-om-d

Olympus E-M10 OM-D
Olympus E-M10 OM-D, черен, 16.1Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SD, USB, HDMI, WiFi
http://obiavidnes.com/obiava/93526/olympus-e-m10-om-d

Body Series рол-он против изпотяване 100 мл. от Amway Home * 17 лв.
Body Series рол-он против изпотяване 100 мл. от Amway Home
Бърз и лесен начин да осигурите на тялото си дълготрайна защита. Този високо ефоективен дезодорант против
изпотяване е удобен рол-он с бързо съхнеща формула.
Съдържа екстракт от лишеи Lichen Plus Complex, който не позволява появата на неприятна миризма. Дезодорантът
осигурява 48 часа защита от потене и неприятна миризма.
Има балансирано pH, свеж лек и ненатрапчив аромат и се съчетава идеално с любимия аромат на парфюма, който
ползвате. Осигурява увереност, чистота и свежест, без да оставя петна по дрехите, и без да запушва порите на
кожата.
Подходящ е и за мъже, и за жени.
Опаковката е достатъчна за употреба от един човек
за около 10-12 месеца.
100 мл.
Рол- он 100 мл. - 17 лв
Дездорант 200 мл.- 17 лв.
Стик 75 мл. - 20 лв.
Body Series Душ гел 400 мл.- 14 лв.
Body Series Лосион 400 мл.- 24 лв.
Сапун 3 в 1 / 150 гр. – 7 лв.
Предлага ме цялата гама от продукти
на Amway Home !
Разнообразни месечни промоции !
Продукти: http://megashop-bg.info/index.php?route=product/category&path=65_74
0899 942 557
http://megashop-bg.info/
http://www.megashop-bg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/93551/body-series-rol-on-protiv-izpotyavane-100-ml-ot-amway-home--17-lv

Olympus E-M5 OM-D
Olympus E-M5 OM-D, черен, 16.1Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SD, USB, mini HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/93525/olympus-e-m5-om-d

Olympus E-P5 PEN
Olympus E-P5 PEN, черен, 16.1Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, USB, micro HDMI, WiFi
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http://obiavidnes.com/obiava/93524/olympus-e-p5-pen

Sony A99
Sony A99, черен, 24.3Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SD, mini USB, mini HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/93520/sony-a99

Отслабнете с Лида
Lida Daidaihua – с тези билкови хапчета за отслабване вие ще свалите значително от теглото си и то само за
месец.Още на първата от приема на Lida стара формула – силна версия или както я знаем Lida Slim,
само за седмица се забелязват видими резултати.http://www.лида.net/ 0897735667
http://obiavidnes.com/obiava/93550/otslabnete-s-lida

Батерия (замесител) Samsung GT-i9070
Батерия (замесител) Samsung GT-i9070, GT-i9070P, Galaxy S Advance, 3.7V/3200 mA
http://obiavidnes.com/obiava/93519/bateriya-zamesitel-samsung-gt-i9070

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/93549/30-50-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/93548/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Работа за половин час на ден
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това,което е нужно е интернет,не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/93547/rabota-za-polovin-chas-na-den

Батерия (замесител) за телефон HTC Desire A8181
Батерия (замесител) за телефон HTC Desire A8181, Telstra, Triumph, 3.7V/1200 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/93511/bateriya-zamesitel-za-telefon-htc-desire-a8181

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
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Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/93546/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/93545/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Батерия (замесител) за телефон HTC Sensation
Батерия (замесител) за телефон HTC Sensation, G14, Z710e, 3.7V/1700 mA
http://obiavidnes.com/obiava/93508/bateriya-zamesitel-za-telefon-htc-sensation
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Батерия (замесител) за телефон Samsung GT-N7100 Galaxy Note II
Батерия (замесител) за телефон Samsung GT-N7100 Galaxy Note II, 3.7V/3100 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/93507/bateriya-zamesitel-za-telefon-samsung-gt-n7100-galaxy-note-ii

Заден протектор Hama Frame Apple iPhone 5
Заден протектор Hama Frame Apple iPhone 5, черен
http://obiavidnes.com/obiava/93506/zaden-protektor-hama-frame-apple-iphone-5

Заден протектор Hama Frame за Apple iPhone 5
Заден протектор Hama Frame за Apple iPhone 5, бял
http://obiavidnes.com/obiava/93500/zaden-protektor-hama-frame-za-apple-iphone-5

LG L Bello D331
LG L Bello D331, бял, 5" (12.7 cm), четириядрен MediaTek MT6582 1.30 GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот),
Android 4.4, 137g, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93495/lg-l-bello-d331

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/93544/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/93543/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
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За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/93542/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/93541/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

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/93540/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

LG L Bello D331
LG L Bello D331, бял, 5" (12.7 cm), четириядрен MediaTek MT6582 1.30 GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот),
Android 4.4, 137g, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93492/lg-l-bello-d331

LG L Bello D331
LG L Bello D331, сив, 5" (12.7 cm), четириядрен MediaTek MT6582 1.30 GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот),
Android 4.4, 137g, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93488/lg-l-bello-d331

Отслабнете с Лида
Lida Daidaihua - Стара формула или както я знаем Lida Slim, силната лида е най-добрия билков
продукт за много бързо отслабване.Lida Slim е създаден специално за хора, които иската да
отслабнат много бързо и то само за месец от 6 до 12 килограма.Lida Slim 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/93539/otslabnete-s-lida

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
с капацитет: 40 яйца,60, 80, 100, 150,и 200 яйца на изгодни цени!
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/93538/predlagame-inkubatori
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7" (17.78cm) Asus Fonepad FE375CXG-1A017A
7" (17.78cm) Asus Fonepad FE375CXG-1A017A, черен, 3G (поддържа 2 sim карти), четири-ядрен Intel Atom™ Z3560 1.83
GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), Android 4.4, 299g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93483/7-1778cm-asus-fonepad-fe375cxg-1a017a

Маркиращи клещи БЛИЦ
Марина Ромеа ЕООД продава нови,оригинални италиански едноредови и двуредови маркиращи клещи БЛИЦ за
отпечатване и разлепване на самозалепващи етикетчета с информация за продукта: цена в лева, код, сериен номер, дата
и срок на годност, дата на производство, номенклатурен номер, партиден номер L, тегло, поредни номерации и др.
Използват се при етикетирането на продуктите в магазини за хранителни стоки, магазини за дрехи, супермаркети,
минимаркети, аптеки, книжарници, бутици, ресторантски кухни, магазини за нехранителни стоки и други търговски
обекти. Когато разполагате с множество продукти, ръчната обработка не е подходяща. Благодарение на маркиращите
клещи бързо и точно се поставят етикетите върху стоката с информация за цена в лева, код, партиден номер, час и
дата на производство, или срок на годност. Te са полезен инструмент и труднозаменим помощник за всеки един магазин и
ще Ви позволят да подобрите вашия бизнес по - бързо, лесно и удобно.
Ние знаем колко ценно е вашето време. Затова „Марина Ромеа Ви предлага да се възползвате от дистанционното
пазаруване на маркиращи клещи BLITZ - чрез Интернет, за да можете да извършвате своите покупки директно от дома
си или от офиса по всяко удобно за Вас време - 7 дни в седмицата. При това с удобството без да напускате дома или
офиса си.Доставка на маркиращи клещи БЛИЦ до всеки един град и село в България. Бърза доставка за 1 работен ден по
куриер(ЕКОНТ, СПИДИ, ТИП ТОП КУРИЕР) с наложен платеж до Вашия магазин, офис или дом в удобно за Вас време.
Цена на едноредови маркиращи клещи БЛИЦ: 93лв
Цена на двуредови маркиращи клещи БЛИЦ: 125лв
Гаранция 12 месеца!
Телефон за поръчки и доставка за цялата страна: 0887843478
http://obiavidnes.com/obiava/93537/markirashti-kleshti-blic

Инкубатори - време е за люпене!!!
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
www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/93536/inkubatori---vreme-e-za-lyupene

Работа за половин час на ден
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това,което е нужно е интернет,не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/93535/rabota-za-polovin-chas-na-den

7" (17.78cm) Asus Fonepad FE375CXG-1B017A
7" (17.78cm) Asus Fonepad FE375CXG-1B017A, бял, 3G (поддържа 2 sim карти), четири-ядрен Intel Atom™ Z3560 1.83 GHz,
1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), Android 4.4, 299 g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93481/7-1778cm-asus-fonepad-fe375cxg-1b017a

7" (17.78cm) Asus MeMO Pad 7 ME176CX-1D024A
7" (17.78cm) Asus MeMO Pad 7 ME176CX-1D024A, четириядрен Intel Atom Z3745 1.33/1.86 GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет
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(+microSD), Android 4.4, 295g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93480/7-1778cm-asus-memo-pad-7-me176cx-1d024a

7" (17.78cm) Asus MeMO Pad ME176C-1A019A
7" (17.78cm) Asus MeMO Pad ME176C-1A019A, черен, четириядрен Intel Atom Z3745 1.33/1.86 GHz, 1GB RAM, 16GB Flash
памет (+microSD), Android 4.4, 295g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93479/7-1778cm-asus-memo-pad-me176c-1a019a

TP-Link TL-WN722NC
TP-Link TL-WN722NC, 150Mbps Wireless N USB адаптер, 4dBi антена
http://obiavidnes.com/obiava/93534/tp-link-tl-wn722nc

Canon 1DC
Canon 1DC, 18.1Mpix, 3.2" (8.12cm) екран, SD, USB, mini HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/93533/canon-1dc

Canon EOS-1DX
Canon EOS-1DX, черен, 18.1Mpix, 3.2" (8.12cm) екран, USB, mini HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/93532/canon-eos-1dx

Canon EOS 5D MARK III
Canon EOS 5D MARK III, черен, 22.3Mpix, 3.2" (8.12cm) екран, SD, USB, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/93531/canon-eos-5d-mark-iii

Canon EOS 5D MARK III
Canon EOS 5D MARK III, черен + EF 24-105mm f/4 L IS USM, 4.3Optical zoom, 22.3Mpix, 3.2" (8.12cm) екран, SD, USB, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/93530/canon-eos-5d-mark-iii

Canon EOS 7D MARK II
Canon EOS 7D MARK II, 20.2Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SD, USB, mini HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/93529/canon-eos-7d-mark-ii

Съставям кръстословици и всякакви енигматични задачи
Съставям професионално сканди- и класически тип кръстословици, пирамиди, вретена, пясъчни часовници, магически
квадрати, кръгословици, диагонали, кръстословици 2+1, судоку с букви, какуро, хитори, шафъл, пападоку, визитни
картички и анаграми.
http://obiavidnes.com/obiava/93527/systavyam-krystoslovici-i-vsyakakvi-enigmatichni-zadachi

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
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издравословен подход към отслабването.
Процес на отслабване
Изгаряне и разпад на мазнините
http://obiavidnes.com/obiava/93523/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

Биомагнити за отслабване Nano Slim
Трудно е да се повярва, но малка biomagnit, разположен на правото (активна) до ухото, може да направи чудеса - повлияе
метаболизма на целия организъм. Ако говорим за конкретни цифри, средната (според клиничните проучвания) може да се
отърве от до 14 кг само за един месец! Повярвайте ми, никой не диета дори не ще в близост до такива резултати. И още
... Не забравяйте, че това е научен подход - тоест, тествана и проверена. И дори повече от това - абсолютно безопасно!
http://obiavidnes.com/obiava/93522/biomagniti-za-otslabvane-nano-slim

Селфи стик -Удължител за селфи
Селфи стик -Удължител за селфи -Селфи монопод със вграден Блутут
Новият монопод с вграден Bluetooth бутон за по-лесно и удобно снимане
Mono Pod поставка и удължител за телефон, фотоапарат или камера за лесни и винаги перфектни портретни снимки.

Съвместимост с Apple Iphone и Android от 3.0 нагоре.

500 г. максимална маса на прикаченото устройство.

Дължина от 20 см. до 97 см. Обща дължина с дръжката и стойката 110 см.

Капацитет на батерията: 45mAh.

Зареждане напрежение: DC 5V.

Време за зареждане: 1 час.

Време на готовност: 100 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/93521/selfi-stik--udyljitel-za-selfi

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално 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
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http://obiavidnes.com/obiava/93518/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално 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/93517/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално 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/93516/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Люпилни за люпене на яйца
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца.
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.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/93515/lyupilni-za-lyupene-na-yayca

Алуминиеви парапети- на най-ниски цени
ПРОМОЦИЯ
Алуминиева стенна ръкохватка - 25лв/л. м. с ДДС и монтаж
Алуминиеви парапети - 65лв/л. м. с ДДС и монтаж
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД!!!
ЗА КОЛИЧЕСТВА ОТСТЪПКИ!!!
ЗА СТРОИТЕЛИ-ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ !!!
ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ ЕООД
Предлага изработка, доставка и монтаж на:
• Стълбищни парапети
• Парапети за тераси
• Стенни парапети
• Преградни парапети
• Комбиниран парапет със стъклена и тръбна преграда
• Декоративни парапети с вертикални и хоризонтални тръби и решетки
• Дъговидни парапети за стълбища, тераси, прозорци и прегради
• Парапети за барово и ресторантьорско обзавеждане
• Парапети за басейни и бани
•Aлуминиеви огради
Алуминиеви парапети на най - ниски цени!!!
ЗА КОЛИЧЕСТВА ОТСТЪПКИ!!!
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Парапети, порти, огради, тенти, решетки и врати от Ковано Желязо
Извършваме монтажи на територията на цяла България.
Направете вашето запитване сега!!!
гр. Варна
тел. 0894 294955, 0899 560077
www. parapetite. alle. bg;
e - mail: parapeti@dir. bg
http://obiavidnes.com/obiava/93514/aluminievi-parapeti--na-nay-niski-ceni

Аксесоари и профили за Алуминиеви парапети
Директни вносители на елементи и профили за алуминиеви парапети.
ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ ЕООД
Варна,складова база Мидима, ул.Прилеп 76
e-mail: parapeti@dir.bg
тел. за заявки: 0894294955
http://obiavidnes.com/obiava/93513/aksesoari-i-profili-za-aluminievi-parapeti

Аксесоари и профили за Алуминиеви парапети
Директни вносители на елементи и профили за алуминиеви парапети.
ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ ЕООД
Варна,складова база Мидима, ул.Прилеп 76
e-mail: parapeti@dir.bg
тел. за заявки: 0894294955
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
http://obiavidnes.com/obiava/93512/aksesoari-i-profili-za-aluminievi-parapeti

Организация на събития
Професионално организиране на конференции, фирмени партита, тим билдинг и други бизнес събития от PR Агенция
Никели за вашия бизнес. Предлагаме шатри, кетъринг и брандиране. http://event-management.bg
http://obiavidnes.com/obiava/93510/organizaciya-na-sybitiya

Занимание С EMS ЗА ВАШЕТО ТЯЛО, ДОБРАТА ФОРМА И КРАСОТА
Най-иновативното място за оформяне на тялото и отслабване: http://efit.bg/ Едновременно стимулация на 90% от
мускулите по цялото тяло с EMS (Електро Мускулна Стимулация). 36.000 мускулни контракции в рамките на 20-минути с
уреда E-fit за Електро Мускулна Стимулация.
E-Fit е всъщност само за Вас! За да можете да влезете в най-добра физическа форма спрямо индивидуалното ви темпо,
способности и възможности! Ако избягвате претъпканите и шумни зали и се чувствате по-добре на спокойни места, но
имате нужда от разнообразен тренировъчен план, максимално внимание и професионално ориентиране, то тогава E-Fit е
идеалният избор!
E-fit – EMS тренировка (с Електро Мускулна Стимулация) – повече като фитнес! Е-фит – електрофитнес!
Изберете Е- Фит – Фитнес на Годината за 2014 в категория “ Иновация във Фитнеса“.
http://obiavidnes.com/obiava/93509/zanimanie-s-ems-za-vasheto-tyalo-dobrata-forma-i-krasota

МАТУРА - ускорени курсове
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/93505/matura---uskoreni-kursove

Кандидат-студенти - ускорени курсове и уроци
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/93504/kandidat-studenti---uskoreni-kursove-i-uroci

7 клас - ускорени курсове и уроци
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/93503/7-klas---uskoreni-kursove-i-uroci

Журналистика - ускорени курсове и уроци
Ускорени курсове и индивидуално обучение по журналистика за СУ и УНСС – 20 часа по 60 мин. за работа в малка група;
подробно преподаване на целия материал; проверка на есета; подготовка за устен изпит; включени учебни материали; 5
пробни изпита по формата на университетите в допълнително време; удобни офиси в центъра на града. Начало: 12,01,
записване до 10. 01, цена: 250лв. за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/93502/jurnalistika---uskoreni-kursove-i-uroci

ЧЕХИЯ ДЪЛГОСРОЧНА РАБОТА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО БЕЗ
КОМИСИОН
БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЗАКОННО С ДОГОВОР И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,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,сервиз за гуми,склад за хранителни продукти,склад за плодове и
зеленчуци,склад за перилни препарати,склад за компютърна техника,склад за парфюми,склад за балатум 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.Език не е задължителен. Гарантирано посрещане,настаняване,започване на работа,получаване
на възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/93501/chehiya-dylgosrochna-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo-bez-komision

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
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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/93499/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/93498/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
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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/93497/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)
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• 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/93496/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
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/93494/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

Body Series рол-он против изпотяване 100 мл. от Amway Home * 17 лв.
Body Series рол-он против изпотяване 100 мл. от Amway Home
Бърз и лесен начин да осигурите на тялото си дълготрайна защита. Този високо ефоективен дезодорант против
изпотяване е удобен рол-он с бързо съхнеща формула.
Съдържа екстракт от лишеи Lichen Plus Complex, който не позволява появата на неприятна миризма. Дезодорантът
осигурява 48 часа защита от потене и неприятна миризма.
Има балансирано pH, свеж лек и ненатрапчив аромат и се съчетава идеално с любимия аромат на парфюма, който
ползвате. Осигурява увереност, чистота и свежест, без да оставя петна по дрехите, и без да запушва порите на
кожата.
Подходящ е и за мъже, и за жени.
Опаковката е достатъчна за употреба от един човек
за около 10-12 месеца.
100 мл.
Рол- он 100 мл. - 17 лв
Дездорант 200 мл.- 17 лв.
Стик 75 мл. - 20 лв.
Body Series Душ гел 400 мл.- 14 лв.
Body Series Лосион 400 мл.- 24 лв.
Сапун 3 в 1 / 150 гр. – 7 лв.
Предлага ме цялата гама от продукти
на Amway Home !
Разнообразни месечни промоции !
Продукти: http://megashop-bg.info/index.php?route=product/category&path=65_74
0899 942 557
http://megashop-bg.info/
http://www.megashop-bg.com/
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http://obiavidnes.com/obiava/93493/body-series-rol-on-protiv-izpotyavane-100-ml-ot-amway-home--17-lv

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия без посредници в България - 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 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/93491/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ И ЕЛЕКТРОКАРИСТИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Складови работници и електрокаристи за Чехия без посредници в България :
- заплата 800 – 1100 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 00420 777 073 926 , 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/93490/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- 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 , 00420 777 073 926
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Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/93489/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

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/93487/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/93486/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/93485/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Работа за 30 мин на ден
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това,което е нужно е интернет,не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/93484/rabota-za-30-min-na-den

Стикери от Спектрум Графикс
Печат на стикери, етикети, кутии. Голямо разнообразие от размери. Дигитален печат.
http://obiavidnes.com/obiava/93482/stikeri-ot-spektrum-grafiks

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
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За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/93478/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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. печатница – 75 CZK – 825 EUR
5. склад за перилни препарати – 75 CZK – 825 EUR
6. з-д за шоколад – 70 CZK – 770 EUR
7. склад за санитарни продукти – 80 CZK – 880 EUR
8. склад плод и зеленчук 70 CZK – 770 EUR
9. цех за сандвичи – 75 CZK – 825 EUR
10. ф-ка за пастет – 75 CZK – 825 EUR
11. оранжерии 75 CZK – 825 EUR
12. склад Пенни Маркет – на заработка (само мъже до 40 год. средно се заработват по 900 евро на месец ),
13. Теско, Кауфланд – 80 CZK – 880 EUR
14. камериерки – 75 CZK – 825 EUR
15. сладкарски цех – 80 CZK – 880 EUR
16. лаковна (бояджийски цех) – 70 CZK – 770 EUR
17. птицекланица – 80 CZK – 880 EUR
18. ф-ка за парфюми – 85 CZK – 935 EUR
19. з-д Шкода от 90 до 130 CZK ( 990 – 1300 EUR ),
20. пивоварен з-д "Kozel", “Gambrinus “ – 90 CZK – 990 EUR
21. склад за промишлени стоки 80 CZK – 880 EUR
22. ф-ка за пластмасови бутилки – 75 CZK – 825 EUR
23. шивачи/ки – 90 CZK – 950 EUR
24. цех за европалета – 80 CZK – 880 EUR
25. цех за салати – 80 CZK – 880 EUR
26. ф-ка за бисквити – 70 CZK – 770 EUR
27. селско стопанство и животновъдство – 85 CZK – 935 EUR
28. строителство широкоспектърен профил от 100 – 150 CZK – 1000 – 1400 EUR
29. заварчици на СО2 , аргон , електрод от 110 – 200 CZK – 1000 – 1800 EUR
30. шлосери – 100 CZK – 1000 EUR
31. ел техници – 120 CZK – 1200 EUR
32. 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: 0879 607 892, 0877 504 258, 0896 14 05 01,
00420 777 073 962
http://obiavidnes.com/obiava/93477/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ И ЕЛЕКТРОКАРИСТИ ЗА ЧЕХИЯ
Набираме работници за Чехия. Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора. Не е
задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна. Фирмата е
със седалище ЧЕХИЯ, Praha,
http://obiavidnes.com/obiava/93476/skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-za-chehiya

Работа в Чехия в з-д ШКОДА
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 55 год. Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора.
Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
Заплащане 80 CZK/час - 960 EUR/месец , безплатна квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство,
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които са валидни за България.
Изисквания:
- Възраст до 55 год.
- Умения и желание за работа в екип
- Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата
- Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
- Окомплектоване и стиковане на артикули
- Организация и подреждане на складовото пространство
- Приемане и изпращане на стоките в и от склада
- Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока
- Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
Ние ви предлагаме:
- Добро възнаграждение, 80 CZK/час – ЧИСТО – 960 EUR/месец
- Работа на трудов договор
- Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
- Осигурена БЕЗПЛАТНА квартира
- Всекиседмични аванси от 1500 CZK ( 60 EUR ) до заплата.
Тел: 0879 607 892, 0877 504 258, 00420 777 073 962
http://obiavidnes.com/obiava/93475/rabota-v-chehiya-v-z-d-shkoda

Страничен протектор с гръб DeTech за iPhone 6+
Страничен протектор с гръб DeTech за iPhone 6+, 5.5" картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93474/stranichen-protektor-s-gryb-detech-za-iphone-6

Страничен протектор с гръб DeTech за iPhone 6+
Страничен протектор с гръб DeTech за iPhone 6+, 5.5" картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93473/stranichen-protektor-s-gryb-detech-za-iphone-6

Страничен протектор с гръб DeTech за iPhone 6+
Страничен протектор с гръб DeTech за iPhone 6+, 5.5" картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93472/stranichen-protektor-s-gryb-detech-za-iphone-6

Страничен протектор с гръб DeTech за iPhone 6+
Страничен протектор с гръб DeTech за iPhone 6+, 5.5" картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93471/stranichen-protektor-s-gryb-detech-za-iphone-6

Страничен протектор с гръб DeTech за iPhone 6+
Страничен протектор с гръб DeTech за iPhone 6+, 5.5" картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93470/stranichen-protektor-s-gryb-detech-za-iphone-6

Страничен протектор с гръб DeTech за iPhone 6+
Страничен протектор с гръб DeTech за iPhone 6+, 5.5" картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93469/stranichen-protektor-s-gryb-detech-za-iphone-6

Страничен протектор с гръб DeTech за iPhone 6+
Страничен протектор с гръб DeTech за iPhone 6+, 5.5" картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93468/stranichen-protektor-s-gryb-detech-za-iphone-6
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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/93467/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Страничен протектор с гръб за iPhone 4
Страничен протектор с гръб за iPhone 4, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93466/stranichen-protektor-s-gryb-za-iphone-4

Страничен протектор с гръб за iPhone 5
Страничен протектор с гръб за iPhone 5, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93465/stranichen-protektor-s-gryb-za-iphone-5

Транспортни услуги и хамали за София и страната
Хамали Грийн ЕООД
Транспортни услуги от 1 до 20 тона
Разполагаме с бусове за центъра
Предлагаме камиони с палетна количка и борд
Курсове за цяла България
Хамалски услуги по желание на клиента
Безплатен оглед
http://obiavidnes.com/obiava/93464/transportni-uslugi-i-hamali-za-sofiya-i-stranata

Страничен протектор с гръб за iPhone 5
Страничен протектор с гръб за iPhone 5, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93463/stranichen-protektor-s-gryb-za-iphone-5

Страничен протектор с гръб за iPhone 5
Страничен протектор с гръб за iPhone 5, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93462/stranichen-protektor-s-gryb-za-iphone-5

Страничен протектор с гръб за iPhone 5
Страничен протектор с гръб за iPhone 5, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93461/stranichen-protektor-s-gryb-za-iphone-5

Допълнителни приходи без инвестиция
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Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това,което е нужно е интернет,не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/93460/dopylnitelni-prihodi-bez-investiciya

работа без посредници и комисиони
НАБИРАМЕ РАБОТНИЦИ БЕЗ ЕЗИК И С ЕЗИК ЗА ТЕЗИ ДВЕ СТРАНИ.ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА,СЛУЖЕБЕН ПРЕВОЗ ДО
РАБОТНОТО ВИ МЯСТО,КВАРТИРА.РАБОТАТА Е ЛЕГАЛНА,ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.БЕЗ КОМИСИОНИ И
ПОСРЕДНИЦИ.ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ДОГОВОРА ЗА СТАНАТА КЪДЕТО КАНДИДАСТВАТЕ.ЗАМИНАВАНЕТО СТАВА
ВЕДНАГА С ЛИЧЕН ПРЕВОЗ ИЛИ С АВТОБУСИ.НЕКА ВСЕКИ КАНДИДАТ ДА ЗНАЕ ЧЕ ТРЯБВА ДА ИМА ПАРИ ЗА
БИЛЕТ И ЗА ЛИЧНИ РАЗХОДИ В НЕГО.ТУК В БЪЛГАРИЯ ВИ ПОДГОТВЯМЕ ДУК.ЗА ОПРЕДЕЛЕНАТА СТРАНА И ВИ
КАЗВАМЕ ДАТА НА ВАШЕТО ПЪТУВАНЕ.ДОГОВОРИТЕ СЛЮЧВАТЕ В СЪОТВЕТНАТА СТРАНА.ЗАПЛАТИТЕ
ВАРИРАТ ОТ 700 ЕВРА ДО 1300 ЗА РАЗЛИЧНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ.ЗА ВАШЕТО СПОКОИСТВИЕ И ДОВЕРИЕ КЪМ НАС
С ВАС ПЪТУВА ЧОВЕК,КОИТО ВИ ОТВЕЖДА НАСТАНЯВА ДО ЗАПОЧВАНЕТО НА РАБОТАТА.РАБОТНИТЕ ПОЗИЦИЙ
СА СЛЕДНИТЕ,ХОТЕЛИ,БАДАНТИ,РАБОТА В РЕСТОРАНТИ И СЛАДКАРСКИ ЦЕХОВЕ,ШОФЬОРИ,РАБОТА НА
ПОЛЕТО,РАБОТА В ЗАВОДИ И ФАБРИКИ,ШИВАЧКИ,ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ,СТРОИТЕЛИ,РАБОТНИЦИ ЗА
ЦИРКОВЕ,ОРАНЖЕРИИ,СЕРВИТЬОРИ,КАМЕРИЕРКИ,СТРИПТИС
БАРОВЕ,БАРМАНИ,КРУПИЕТА,ГОТВАЧИ,ОЗЕЛЕНИТЕЛИ,ПОДРЪЖКА
ОБЕКТИ,ЕЛ.МОНТЬОРИ/ТЕХНИЦИ/.РАБОТАТА Е ЦЕЛОГОДИШНА В ВСЯКА ЕДНА ПОЗИЦИЯ.ЗА ОТОЧНЕНИЯ И
ЗАПИСВАНЕ.МОЛЯ СВЪРЖЕТЕ СЕ С ПРЕСТАВИТЕЛЯ НИ ДА ВИ ПОЯСНИ ,САМО ТЕЛЕФОНА ИЛИ НА СКАИПА.НА
ЕМАИЛА НЕДАВАМЕ ИНФОРМАЦИЯ.РЕЗЕРВАЦИЙ ТЕ СЕ ПРАВЯТ ПРИ НАС.НИЕ ВИ ПРЕВОЗВАМЕ ДО СТРАНАТА
КОЯТО КАНДИДАСТВАТЕ.skaip:delfin4e500
http://obiavidnes.com/obiava/93459/rabota-bez-posrednici-i-komisioni

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/93458/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/93457/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .

Страница 20/106

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.01.2015

*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/93456/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

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/93455/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Страничен протектор с гръб за iPhone 5
Страничен протектор с гръб за iPhone 5, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93454/stranichen-protektor-s-gryb-za-iphone-5

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове и зеленчуци,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.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейската икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави тудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/93445/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva--rabotim-bez-posrednici-i-komision-v-byl

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 и зеленчуци,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.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейската икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави тудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
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http://obiavidnes.com/obiava/93453/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 и зеленчуци,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.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейската икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави тудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/93452/podbor-na-personal-za-rabota-v-chehiya-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 и зеленчуци,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.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейската икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави тудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/93449/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

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 и зеленчуци,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.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейската икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави тудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/93451/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-b

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 и зеленчуци,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.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита

Страница 22/106

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.01.2015

промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейската икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави тудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/93450/chehiya-legalna-rabota-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 и зеленчуци,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.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейската икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави тудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/93448/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

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 и зеленчуци,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.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейската икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави тудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/93447/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-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 и зеленчуци,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.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейската икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави тудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/93446/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И
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КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН и посредници в България.Складове за сортиране
на плодове и зеленчуци,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.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейската икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави тудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/93444/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva--rabotim-bez-posrednici-i-komision-v-byl

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 и зеленчуци,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.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейската икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави тудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/93443/chehiya-dylgosrochnagarantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystvabez-komision-v-byl

Работа за 30 мин на ден
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това,което е нужно е интернет,не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/93442/rabota-za-30-min-na-den

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 и зеленчуци,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.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейската икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави тудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/93441/podbor-na-personal-za-rabota-v-chehiya-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
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на плодове и зеленчуци,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.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейската икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави тудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/93440/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 и зеленчуци,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.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейската икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави тудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/93439/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

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 и зеленчуци,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.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейската икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави тудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/93438/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

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 и зеленчуци,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.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейската икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави тудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951

Страница 25/106

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.01.2015

http://obiavidnes.com/obiava/93437/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-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 и зеленчуци,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.(бел.) Чехия е държава със стабилна и развита
промишленост.Безработицата не надвишава средните стойности за европейската икономики.България и Чехия имат
хармонизирано трудово законодателство.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което
благоприятства за бързото преодоляване на езиковата бариера.Всичко това прави тудовия й пазар привлекателен за
българите търсещи работа в чужбина.Заминаване веднага,ПОСРЕЩАНЕ,НАСТАНЯВАНЕ.За информация и записване
само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/93436/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

Страничен протектор с гръб за iPhone 5
Страничен протектор с гръб за iPhone 5, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93435/stranichen-protektor-s-gryb-za-iphone-5

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/93434/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Events Factory кетъринг
Events Factory е една от най-успешите фирми за Кетъринг у нас. От дългогодишната си практика са придобили огромен
опит в предоставянето на коректни кетъринг услуги, подходящи за сватби, семейни сбирки, рожденни дни, коледни
партита и др. Направете вашите мигове специални с Events Factory!
http://obiavidnes.com/obiava/93433/events-factory-ketyring

Страничен протектор с гръб за iPhone 5
Страничен протектор с гръб за iPhone 5, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93432/stranichen-protektor-s-gryb-za-iphone-5

Хартиени торби
Продавам всякакви хартиени торби - рекламни, подаръчни, универсални и т.н. Богато разнообразие от размери - малки,
средни, големи, XL и др. Производител - ElitMK
http://obiavidnes.com/obiava/93431/hartieni-torbi

Страничен протектор с гръб за iPhone 5
Страничен протектор с гръб за iPhone 5, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93430/stranichen-protektor-s-gryb-za-iphone-5

Отслабнете с Лида
Lida Daidaihua - Стара формула или както я знаем Lida Slim, силната лида е най-добрия билков
продукт за много бързо отслабване.Lida Slim е създаден специално за хора, които иската да
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отслабнат много бързо и то само за месец от 6 до 12 килограма.Lida Slim 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/93429/otslabnete-s-lida

Предлагаме Инкубатори за всякакав вид яйца
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца.
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.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/93428/predlagame-inkubatori-za-vsyakakav-vid-yayca

Преводи - заклети преводачи, заверки, легализация на документи!
Нашият квалифициран екип от филолози - заклети преводачи работи за Вас - компетентни, опитни и тясно
специализирани в областта си професионалисти, с които НОВ ВЕК гарантира качеството на предлаганите преводачески
услуги. Превод на документи от и на всички езици – лични и фирмени документи, легализация на документи от или за
чужбина, заверки в чуждестранни консулства и посолства. Отстъпки за обем и лоялни клиенти.
гр. Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий № 118, ет. 2 (до магазин „Перун“)
Тел: 042 268600
Моб: 0898 686466
е-mail: sz@nov-vek.org
www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/93427/prevodi---zakleti-prevodachi-zaverki-legalizaciya-na-dokumenti

7" (17.78cm) EVGA TegraNote
7" (17.78cm) EVGA TegraNote, черен, четириядрен NVIDIA Tegra 4 1.9GHz, NVIDIA GeForce GPU, 1GB RAM, 8GB Flash
памет, Android 4.2.2, 320g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93426/7-1778cm-evga-tegranote

Отслабнете с Лида
Lida Daidaihua – с тези билкови хапчета за отслабване вие ще свалите значително от теглото си и то само за
месец.Още на първата от приема на Lida стара формула – силна версия или както я знаем Lida Slim,
само за седмица се забелязват видими резултати.http://www.лида.net/ 0897735667
http://obiavidnes.com/obiava/93425/otslabnete-s-lida

Допълнителни приходи без инвестиция
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това,което е нужно е интернет,не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/93424/dopylnitelni-prihodi-bez-investiciya

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
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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/93423/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Детективск
Детективска Агенция Фокс с пълна гама детективски услуги за частни лица и фирми.Бързина,точност,ефективност!
Частни детективи - 24 ч.Гарантира 100% Дискретно разследване!
Професионални детективски услуги на територията на България и ЕС
- Безплатни консултации
- Разкриване и доказване на изневери
- Фирмени проучвания
- Консултации на фирми относно сигурността
- Установяване и издирване на лица
- Частен детектив - Разследване
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители
- "Откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер
- GPS системи за проучване и установяване
- Други ефективни детективски услуги !
Дискретността на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413,0897024504,0879527229
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство
http://obiavidnes.com/obiava/93422/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--plovdiv-pazardjik-haskovo

10.1" (25.7cm) Fujitsu Stylistics Q572
10.1" (25.7cm) Fujitsu Stylistics Q572, 3G, черен, двуядрен AMD Z-60 1 GHz, 4GB RAM, 128GB Flash памет, Win8.1 SST, 820g,
2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93421/101-257cm-fujitsu-stylistics-q572

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
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месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/93420/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Британско късокосместо женско котенце
Продавам Британско късокосместо женско котенце.Котетo е много гальовно, с добър нрав, социализирано, храни се
самостоятелно, има изградени хигиенни навици, научено да точи нокти върху специални уреди, обезпаразетено вътрешно
и външно.При закупуване ще получите препоръки за отглеждане.Ако проявявате интерес обадете се на тел: 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/93419/britansko-kysokosmesto-jensko-kotence

Сребристо късокосместо женско коте
Продавам персийско късокосместо женско котенце, цвят силвер таби, котето е на 5 месечна възраст.Котето е
социализирано, здраво и игриво.Котенце е приучено към котешка тоалетна,да се храни самостоятелно и да остри
ноктите си върху специални уреди,предназначени за това.При закупуване ще получите съвети за правилното
хранене,грижи и отглеждане на вашето котенце.За друга информация само на GSM:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/93418/srebristo-kysokosmesto-jensko-kote

Персийско късокосместо котенце
Развъдник предлага на вашето внимание персийско късокосместо женско котенце, от елитни родители. Всички котета
при напускане на развъдника имат изградени хигиенни навици, ваксинирани, обезпаразетени вътрешно и външно,
социализирани, с добър нрав и препоръки при отглеждане. тел: 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/93417/persiysko-kysokosmesto-kotence

Шотландско клепоухо късокосместо силвер таби
Продавам шотландско клепоухо късокосместо мъжко коте, цвят: силвер таби. Котенце много мило и игриво,от свойте
породисти родители той е получил отлични породни данни.Ще бъде приучен към котешка тоалетна,да се храни и да
остри ноктите си върху специални уреди предназначени за това.При закупуване ще получите съвети за правилното
хранене,грижи и отглеждане на вашето котенце.За друга информация само на GSM:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/93416/shotlandsko-klepouho-kysokosmesto-silver-tabi

Чинчила - клепоухо мъжко коте
Продавам "Уникално-Единствено в БГ" шотландско клепоухо късокосместо мъжко котенце-чинчила с зелени
очи.Котенцето е с спокоен нрав, много гальовно, социализирано и игриво.Той е приучен към котешка тоалетна, храни се
самостоятелно и остри ноктите си върху специални уреди предназначени за това.При закупуване ще получите съвети за
правилното хранене,грижи и отглеждане на вашето котенце.За друга информация само на GSM:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/93415/chinchila---klepouho-myjko-kote

Шотландско клепоухо женско коте
Шотландско клепоухо късокосместо женско коте,си търси грижовно семейство.От свойте породисти родители тя е
получила отлични породни данни,активна и здрава.Научена на котешка тоалетна,самостоятелно се храни и остри
ноктите си върху специални уреди предназначени за това.При закупуване ще получите съвети за правилното
хранене,грижи и отглеждане на вашето котенце.За друга информация само на GSM:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/93414/shotlandsko-klepouho-jensko-kote
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Персийско късокосместо котенце
Развъдник предлага на вашето внимание персийско късокосместо женско котенце, от елитни родители. Всички котета
при напускане на развъдника имат изградени хигиенни навици, ваксинирани, обезпаразетени вътрешно и външно,
социализирани, с добър нрав и препоръки при отглеждане. тел: 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/93413/persiysko-kysokosmesto-kotence

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/93412/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
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
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Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/93411/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

10.1" (25.7cm) Fujitsu Stylistics Q584
10.1" (25.7cm) Fujitsu Stylistics Q584, 3G, GPS, бял, четириядрен Intel Atom Z3770 2.4GHz, 4GB RAM, 128GB Flash eMMC,
Win8.1 SST, 640g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93410/101-257cm-fujitsu-stylistics-q584

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/93409/cours-de-bulgare-pour-trangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/93408/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

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 !

Страница 31/106

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.01.2015

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/93407/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/93406/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

10" (25.4cm) Maxell Q10TAB
10" (25.4cm) Maxell Q10TAB, Cortex A8 1.2GHz, черен, 512MB RAM, 4GB Flash памет, Android 2.3, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93405/10-254cm-maxell-q10tab

Работа за половин час на ден
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това,което е нужно е интернет,не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/93404/rabota-za-polovin-chas-na-den

Удостоверения за раждане и брак – превод и легализация
Официални преводи на документи на над 30 езика, легализация на документи и заверка с Апостил (Apostille) в Дирекция
„Консулски отношения“ на Министерство на външните работи, заверки във всички министерства и ведомства на
Република България, заверки във всички консулски представителства на чужди държави в Република България, както и
заверки на преводи от заклети преводачи към агенцията.
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/93403/udostovereniya-za-rajdane-i-brak--prevod-i-legalizaciya

**0882551735*** -фини шпакловки,4лв,.ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ,без почвен ден
**0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерални мазилки. -замазки. -зидария. -бързо,
корекно, разумни цени, гарантирано качество. -майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване
веднага.часно лице.0882551735 За контакт: МАЙСТОР-ЧАСНО ЛИЦЕ Тел: 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/93402/0882551735--fini-shpaklovki4lvdogovaryane-na-cenitebez-pochven-den

8" (20.32cm) Maxell H10AIR
8" (20.32cm) Maxell H10AIR, черен, Cortex A8 1.2GHz, 512MB RAM, 4GB Flash памет, Android 2.3, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93401/8-2032cm-maxell-h10air

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
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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/93400/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/93399/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/93398/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

7.85" (19.93cm) Pocketbook SurfPad3
7.85" (19.93cm) Pocketbook SurfPad3, 3G, GPS, тъмносив, Quad Core 1.5Ghz, 1GB RAM, 16GB Flash памет, Android 4.2,
346g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93397/785-1993cm-pocketbook-surfpad3

10.1" (25.65cm) Point of View Mobii WinTab1001W-132
10.1" (25.65cm) Point of View Mobii WinTab1001W-132, bluetooth 4.0, черен, четириядрен Intel Atom Z3735 1.83GHz, 1GB
RAM, 32GB eMMC, Windows 8.1, 650g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93396/101-2565cm-point-of-view-mobii-wintab1001w-132

Евтини Мъжки Парфюми - PerfumXX
Заповядайте в електронният ни магазин на адрес Perfumxx.com където ще откриете богат избор от мъжки парфюми.
Разполагаме с набор от много брандове евтини парфюми с високо качество и дълготраен аромат.
http://obiavidnes.com/obiava/93395/evtini-myjki-parfyumi---perfumxx

10.1" (25.7cm) Point of View Mobii WinTab1001W
10.1" (25.7cm) Point of View Mobii WinTab1001W, черен, четириядрен Intel Atom Z3735 1.83 GHz, 2GB RAM, 32GB Flash
eMMC, Win8.1, 650g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93394/101-257cm-point-of-view-mobii-wintab1001w
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Силиконов гръб за Samsung S5 mini
Силиконов гръб за Samsung S5 mini, червен
http://obiavidnes.com/obiava/93393/silikonov-gryb-za-samsung-s5-mini

Силиконов протектор с гръб DeTech за Samsung Note2/N7100
Силиконов протектор с гръб DeTech за Samsung Note2/N7100, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/93392/silikonov-protektor-s-gryb-detech-za-samsung-note2n7100

Силиконов протектор с гръб за iPhone 4
Силиконов протектор с гръб за iPhone 4, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93391/silikonov-protektor-s-gryb-za-iphone-4

Силиконов протектор с гръб за iPhone 4
Силиконов протектор с гръб за iPhone 4, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93390/silikonov-protektor-s-gryb-za-iphone-4

Силиконов протектор с гръб за iPhone 4
Силиконов протектор с гръб за iPhone 4, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93389/silikonov-protektor-s-gryb-za-iphone-4

Силиконов протектор с гръб за iPhone 4
Силиконов протектор с гръб за iPhone 4, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93388/silikonov-protektor-s-gryb-za-iphone-4

Почасова работа от вкъщи
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това,което е нужно е интернет,не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/93387/pochasova-rabota-ot-vkyshti

Силиконов протектор с гръб за iPhone 4
Силиконов протектор с гръб за iPhone 4, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93386/silikonov-protektor-s-gryb-za-iphone-4

Силиконов протектор с гръб за iPhone 4
Силиконов протектор с гръб за iPhone 4, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93385/silikonov-protektor-s-gryb-za-iphone-4

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
с капацитет: 40 яйца,60, 80, 100, 150,и 200 яйца на изгодни цени!
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
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http://obiavidnes.com/obiava/93384/predlagame-inkubatori

Силиконов протектор с гръб за iPhone 4
Силиконов протектор с гръб за iPhone 4, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93383/silikonov-protektor-s-gryb-za-iphone-4

Силиконов протектор с гръб за iPhone 4
Силиконов протектор с гръб за iPhone 4, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93382/silikonov-protektor-s-gryb-za-iphone-4

Финансова помощ за празниците
За кандидатстване вашия кредит между конкретно и proffessionnel
Ние сътрудничим с банката, която обслужва нас надолу по веригата, за да кредитираме наш клиент. Договорът за заем
е подписан от среща между адвоката на банката клиент персонал. Договорът е подписан на 24 след получаване на
кредит от client.sur RDV до банката. Кредитът е предоставен на клиента (д) забавяне на 94h
Кредитът се отпуска в размер от 1000 до € 500 000 в срок от 5 до 30 години в зависимост от сумата, с годишни лихвени
проценти много интересни групи от 3% за всички заявени суми. имейл: agnesina.perrin@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/93381/finansova-pomosht-za-praznicite

Финансова помощ за празниците
За кандидатстване вашия кредит между конкретно и proffessionnel
Ние сътрудничим с банката, която обслужва нас надолу по веригата, за да кредитираме наш клиент. Договорът за заем
е подписан от среща между адвоката на банката клиент персонал. Договорът е подписан на 24 след получаване на
кредит от client.sur RDV до банката. Кредитът е предоставен на клиента (д) забавяне на 94h
Кредитът се отпуска в размер от 1000 до € 500 000 в срок от 5 до 30 години в зависимост от сумата, с годишни лихвени
проценти много интересни групи от 3% за всички заявени суми. имейл: agnesina.perrin@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/93380/finansova-pomosht-za-praznicite

Финансова помощ за празниците
За кандидатстване вашия кредит между конкретно и proffessionnel
Ние сътрудничим с банката, която обслужва нас надолу по веригата, за да кредитираме наш клиент. Договорът за заем
е подписан от среща между адвоката на банката клиент персонал. Договорът е подписан на 24 след получаване на
кредит от client.sur RDV до банката. Кредитът е предоставен на клиента (д) забавяне на 94h
Кредитът се отпуска в размер от 1000 до € 500 000 в срок от 5 до 30 години в зависимост от сумата, с годишни лихвени
проценти много интересни групи от 3% за всички заявени суми. имейл: agnesina.perrin@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/93379/finansova-pomosht-za-praznicite

Ние сме на Ваше разположение 24 часа / 24
Вие имате проект, за който търсите финансиране; ти
За съжаление Ви е отказан кредит за близо банки
по различни причини. Вие сте специални, честен и добър характер. Вие имате доходи, които могат да ви позволи да влезе
в месечните си плащания; Не повече притеснения Аз съм човек с капитал, аз искам да ви предложа като заем, изплатим
за максимален период от 20 години в размер на 2-3% в зависимост от исканата сума и срока за погасяване. Не се
колебайте повече
миг, защото вие няма да останете разочаровани. Вашите предложения и предложения ще бъдат анализирани и взети под
внимание, доколкото е възможно. Моля, свържете се с мен директно чрез имейл: agnesina.perrin@gmail.com
благодаря
http://obiavidnes.com/obiava/93378/nie-sme-na-vashe-razpolojenie-24-chasa--24

Кратко и дългосрочни частни заеми от 1000 до € 500 000
Здравейте на всички ваши финансови нужди, организиране на финансите още е да се предоставят краткосрочни и
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дългосрочни частни заеми, вариращи от евро до 1000 евро 500.000Euros за всеки сериозен, надежден и коректен, които
желаят да направят заем. My лихвен процент е 3% в зависимост от заема размера и срока на възвращаемост на
средствата като особено аз не искам да нарушават закона за лихварство. Можете да покупка на 5 към 35 годишен
максимум в зависимост от сумата по заема. Трябва да се направи заем: Това са области, в които мога да ви помогнат: *
Финансиране * Недвижими имоти заеми * Инвестиционни кредити * Auto заем * втора ипотека * лични заеми * Не се
изисква доказателство в подкрепа на всеки един човек в трудна ситуация сте остана забранява банка и не са в полза на
банки, или по-добре, имате проект и се нуждаят от финансиране, лоша кредитна или нужда от пари, за да плащат
сметките, фондове Инвестиционни компании. Нашата организация не е банка и не искаме много документи. Така че, ако
имате нужда от заем, моля свържете се с мен за повече информация относно моите условия. Моля, свържете се с мен
директно чрез имейл: agnesina.perrin@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/93377/kratko-i-dylgosrochni-chastni-zaemi-ot-1000-do--500-000

Имате ли нужда от спешен заем за други цели?
Както монтаж хотелски инвеститори, банки инвеститори, изграждането на мостове, дългове или лични или бизнес
кредит? Florin финансова фонд предлага по-добри класа на финансовия пазар на решения за търговски инвеститори в
недвижими имоти във всички предприятия на национално равнище да се само на 3%. Ако е така, можете да се свържете
с нас по електронната поща на agnesina.perrin@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/93376/imate-li-nujda-ot-speshen-zaem-za-drugi-celi

Имате нужда от кредит? Ние Ви предлагаме заем
Имате нужда от кредит? Ние Ви предлагаме заем от 1000 € до 500 000 € до много прости условия. Ние също така да
правят инвестиции и заеми между физически лица на всички видове недвижими имоти заеми, ние предлагаме
краткосрочен, средносрочен и дългосрочни заеми. Ние не знаем вашите нужди и нашите трансфери са осигурени от
банка за сигурността на сделката. За всичките си искания предложения от проценти и плащанията постановка и аз ще
бъда вашата помощ. Това е лично моя имейл адрес: agnesina.perrin@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/93375/imate-nujda-ot-kredit-nie-vi-predlagame-zaem

Услугата бърз кредит за вашите проекти края на годината
Когато банките или роднини не могат да ви следват, че е добре да се знае, че е налице взаимно някъде.
Вие сте особено сериозен и надежден?
Да не би да търсите за бизнес кредит, личен заем,
начало заем, заем колата, студентски кредит, заем консолидация
дълг? Имате ли проекти, търсещи финансиране?
Имаме решения, моля свържете се с нас за всеки
Тип на сериозна молба за кредит и ще останете доволни (а) (и):
agnesina.perrin@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/93374/uslugata-byrz-kredit-za-vashite-proekti-kraya-na-godinata

Задатък заем без протокол
Ние сме готови да отпускат заеми заеми с лихва в размер на 3%
ние предлагаме заеми за търговски и частни организации, от
1000 до максимум от € 500 000 в периода от 1 до 25,
ние предлагаме заем при ниска лихва и без проверка
кредит, ние предлагаме лични заеми, консолидиране заеми
дълг, рисков капитал, бизнес кредити, студентски заеми,
заеми или нашият метод дава възможност да се посочва размера на
заем е необходимо, както и продължителността можете да си позволите, ние
и сертифицирани и регистрирани Нашите заеми са добре осигурени за
максимална сигурност е наш основен приоритет чрез имейл: agnesina.perrin@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/93373/zadatyk-zaem-bez-protokol

За всичките си искания за кредит между конкретно
За всичките си искания за кредит между специално бих искал да се доведе до
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Вашето внимание мога да ви дам конкретни заеми от:
€ 1000 до € 500 000 платим за период от максимум 20 години за
индивиди с лихва от 3% / година.
Знаеш, че е забранено да се носят на заем. Трябва да се направи заем, моля обърнете внимание на областите, в които
мога да ви помогнат:
* Финансиране
* Недвижими имоти заеми
* Инвестиционни кредити
* Auto заем
* Консолидиране на дълг
* Линията на кредит
* Втора ипотека
* Придобиване на кредит
* Лични заеми
Това е лично моя имейл адрес: agnesina.perrin@gmail.com
Благодаря за връзка с мен
http://obiavidnes.com/obiava/93372/za-vsichkite-si-iskaniya-za-kredit-mejdu-konkretno

Кредитно споразумение между специално сериозни
добро утро
Аз съм един частен инвеститор. Аз ви давам кредит за физически лица.
Искам да помогна на всеки сериозен и честен човек, вие сте човек,
за морал, сте сериозни и честни, Need
финансиране или кредит по-специално.
Аз да ви помогне да получите кредит между индивид има процент от 3% годишно.
Максималният срок за погасяване е 20 години.
Мога да ви отпусне заем от 1000 € до 500 000 €
Свържете се с мен директно чрез имейл, ако проявявате интерес.
Това е лично моя имейл адрес: agnesina.perrin@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/93371/kreditno-sporazumenie-mejdu-specialno-seriozni

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/93370/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Краят на вашите финансови притеснения
Заем оферта между специално сериозно 72h най-много
Аз съм пенсиониран банкер, който работи със сърцето си
банка. Имам много пари в сметката ми и ми грижа е да помогне
хората не разполагат с необходимите средства за осъществяването на техния проект, аз се помогне на хората сериозни
и честни, който може да изплати заема в редовното време. Това ще остави задачата да работи в тясно сътрудничество
с адвоката си за процедурите, използвани, за да завършите тази сделка. Предлагам краткосрочни, средносрочни и
дългосрочни заеми от 1000 € до 500 000 € и по-нататък. My зъбер се прави с
3% лихва. Тук е моят имейл адрес: agnesina.perrin@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/93369/krayat-na-vashite-finansovi-pritesneniya
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Възможност за заем между физически лица
Уморихте ли се да бъде отхвърлена от банки сте уморени
не разберете след вашия проблем. Заем оферта
между лица от 1000 € до 500 000 €. Всъщност аз съм
особено в се върти на сметка и да помогне
Хората I предлагат кредити, вариращи от € 1000 до € 500 000 за скорост
лихва от 3%. Така че, ако искате даден проект или
купите кола или къща неща. Чувствайте се свободни да ме
Свържи се. agnesina.perrin@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/93368/vyzmojnost-za-zaem-mejdu-fizicheski-lica

Сексуални стимуланти
Черната мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета известени с това, че действат много добре
на мъжкото либидо, като се изразява с
многократно увеличаване на сексуалното желание, удължена ерекция, вкарва повече кръв в пениса и така той става по
голям и по- твърд от обикновено, предпазва от
преждевременна еякулация, засилва се насладата от сексуален акт. Освен всички тези качества Black Ant е предпочитан,
защото не се наблюдават странични действия.
Черна мравка (Black Ant) е мощен сексуален стимулант, който се използва и при слаба ерекция, сексуално разтройство,
малък пенис 28 лева – 6 таблетки
http://www.erekciq.com/
http://obiavidnes.com/obiava/93367/seksualni-stimulanti

Силиконов протектор с гръб за iPhone 4
Силиконов протектор с гръб за iPhone 4, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93366/silikonov-protektor-s-gryb-za-iphone-4

Veger rent a car
За Вашата незабравима ваканция в България, Veger rent a car е готова да Ви подсигури необходимото удобство и
сигурност на пътя. Фирмата е концентрирала дейността си основно в областта на отдаването на коли под наем София,
търсейки точната формула за постигане на равновесие между качеството на предлагания продукт и неговата
стойност.
За екипът на Veger rent a car ще бъде огромно удоволствие да Ви помогне при избора на автомобил под наем в София , за
да се наслаждавате на комфорта и удобството по време на Вашия престой, или да извърши желаният от Вас трансфер
от и до всяка точка на България.
http://vegerrentacar.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/93365/veger-rent-a-car

Професионална реклама в Google Adwords
Искате ли да си увеличите продажбите на вашият онлайн магазин чрез реклама в Adwords? Ние сме google partner и като
такива можем да ви бъдем полезни чрез невероятни промоции за google adwords цена!
http://obiavidnes.com/obiava/93364/profesionalna-reklama-v-google-adwords

Силиконов протектор с гръб за iPhone 4
Силиконов протектор с гръб за iPhone 4, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93363/silikonov-protektor-s-gryb-za-iphone-4

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
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с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/93362/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-firmeni-razsledvaniya---korporativni-de

AnnaModa - онлайн магазин за дамски дрехи, дамски обувки, дамски чанти, макси мода
AnnaModa - голямо разнообразие от дамски дрехи, дамски обувки, дамски чанти и макси мода. Заповядайте в нашите
магазини на следните адреси: гр. София , ж.к. Лозенец , ул. Крум Попов No 59 и гр. София ,ж.к. Х.Димитър , ул.Острово
No2 А
http://obiavidnes.com/obiava/93361/annamoda---onlayn-magazin-za-damski-drehi-damski-obuvki-damski-chanti-maksi-mo

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/93360/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Силиконов протектор с гръб за iPhone 5
Силиконов протектор с гръб за iPhone 5, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93359/silikonov-protektor-s-gryb-za-iphone-5

Фитнес и спортни добавки от Спорт Зона
Sport-zona.com е лидер в областта на хранителните добавки, екипировката за екстремни спортове и оборудването на
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фитнес зали. Директен внос и търговия на едро и дребно! http://sport-zona.com
http://obiavidnes.com/obiava/93358/fitnes-i-sportni-dobavki-ot-sport-zona

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/93357/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Силиконов протектор с гръб за iPhone 5
Силиконов протектор с гръб за iPhone 5, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93356/silikonov-protektor-s-gryb-za-iphone-5

Силиконов протектор с гръб за iPhone 5
Силиконов протектор с гръб за iPhone 5, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93355/silikonov-protektor-s-gryb-za-iphone-5

Инкубатори 8-вида автоматични и 8-вида полуавтоматични !!!
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца.
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.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/93354/inkubatori-8-vida-avtomatichni-i-8-vida-poluavtomatichni-

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 .
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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/93353/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
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
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Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/93352/bulgarian-for-foreigners

Руски език- Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/93351/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Отслабнете с Лида
Lida Daidaihua – с тези билкови хапчета за отслабване вие ще свалите значително от теглото си и то само за
месец.Още на първата от приема на Lida стара формула – силна версия или както я знаем Lida Slim,
само за седмица се забелязват видими резултати.http://www.лида.net/ 0897735667
http://obiavidnes.com/obiava/93350/otslabnete-s-lida

Детективска Агенция Дискрет-0888116420-За цялата страна
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
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http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/93349/detektivska-agenciya-diskret-0888116420-za-cyalata-strana

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Бургас
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/93348/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-burgas

Силиконов протектор с гръб за iPhone 5
Силиконов протектор с гръб за iPhone 5, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93347/silikonov-protektor-s-gryb-za-iphone-5

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/93346/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito
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Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/93345/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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

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/93344/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

10" (25.4 cm) Point of View Mobii 1026
10" (25.4 cm) Point of View Mobii 1026, черен, двуядрен Cortex A7 1GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD), Android 4.4
Kitkat, 540g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93343/10-254-cm-point-of-view-mobii-1026

10" (25.4 cm) Point of View Mobii WinTab 1000W
10" (25.4 cm) Point of View Mobii WinTab 1000W, 3G, черен, четириядрен Intel Atom Z3735 1.83 GHz, 2GB RAM, 32GB Flash
памет (+microSD), Windows 8.1, 650g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93342/10-254-cm-point-of-view-mobii-wintab-1000w

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/93341/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Отслабни с Meizitang
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Мейзитанг ви препоръчва да спрете с вредните и изтощаващи диети, с досадните упражнения,
общо взето за да отслабнете спрете с глупостите, а пробвайте хапчетата за отслабване
закупени разбира се от нас – така ние ви гарантираме,
че са оригинални и ще имате ефект,
а вие си гарантирате спокойствие и постигнати резултати.0894973232
http://obiavidnes.com/obiava/93340/otslabni-s-meizitang

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Масажори,Виброколани,Електрическа подочистачка
ДЕТОКСИКАТОРИ 178- 265 лв
Магнитни наколенки др Ливайн - 29лв !
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 69.90 лв
Масажна - масажираща седалка 169.лв
Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 79.лв
Електрическа подочистачка Twister Sweeper 49лв
Енергийна гривна power balance-19 !
Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
Вибриращ колан 69лв
Уред за сребърна вода 79лв
Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 149лв
Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 450лв
Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър. 210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/93339/celutronyonizatoridetoksikatorpeynt-zuum

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/93338/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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!
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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/93337/masajna-kushetka-msg-pro-2

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,
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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/93336/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> намаляване на обема > клетките в организма се пренареждат отново > плътността
на организма се увеличава > обиколката намалява.
Въздействие върху човешкото тяло
Биологичнатаинфрачервена топлина въздействавърху човешкото тяло.
Инфрачервените лъчи проникват презкожата и подкожната тъканипредизвикватразширяване на кръвоносните съдове.
Намаляватсъпротивлението напериферните кръвоносни съдове. Ускоряват притока на кръв. Засилватобмяната на
веществата. Подобряват локалнотохранене на тъканите. Стимулират разгражданетои изчистването на организмаот
ненужни субстанции и токсини. Стимулира разграждането и освобождаването на мазнините.
Стимулира образуването на колаген. Намалява напрежението в мускулите. Врезултат назатоплянето, се
облекчаватспазмите на скелетната и гладката мускулатура, в следствие на което напрежението намалява.
Подтиска развитието на раковите клетки. Облекчава болката

www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
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www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
http://obiavidnes.com/obiava/93335/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

10" (25.4 cm) Point of View Onyx 6412
10" (25.4 cm) Point of View Onyx 6412, 3G, поддържа 2 sim карти, GPS, бял, четириядрен Cortex A7 1.3 GHz, 1GB RAM, 8GB
Flash памет (+microSD), Android 4.2, 650g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93334/10-254-cm-point-of-view-onyx-6412

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив
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/93333/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив
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/93332/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив
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/93331/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив
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/93330/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv

Видеозаснемане и фото заснемане Пловдив
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/93329/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv

Отслабнете с Лида
Lida Daidaihua - Стара формула или както я знаем Lida Slim, силната лида е най-добрия билков
продукт за много бързо отслабване.Lida Slim е създаден специално за хора, които иската да
отслабнат много бързо и то само за месец от 6 до 12 килограма.Lida Slim 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/93328/otslabnete-s-lida

Нов век – преводи и легализация на документи
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и други от/на над 30 езика. Заверки на преводи на документи от
чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актуално състояние на фирми, дипломи, академични справки, нотариални актове,
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медицински документи,свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и
чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/93327/nov-vek--prevodi-i-legalizaciya-na-dokumenti

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/93326/30-50-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/93325/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

7" (17.78 cm) Point of View Onyx 528
7" (17.78 cm) Point of View Onyx 528, 3G, поддържа 2 sim карти, GPS, черен, двуядрен Cortex A7 1.0 GHz, 1GB RAM, 8GB
Flash памет (+microSD), Android 4.2, 265g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93324/7-1778-cm-point-of-view-onyx-528

8" (20.32 cm) Point of View Mobii WinTab 800W
8" (20.32 cm) Point of View Mobii WinTab 800W, 3G, черен, четириядрен Intel Atom Z3735 1.83 GHz, 1GB RAM, 16GB Flash
памет (+microSD), Windows 8.1, 400g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93323/8-2032-cm-point-of-view-mobii-wintab-800w

8" (20.32 cm) Point of View Mobii WinTab 800W
8" (20.32 cm) Point of View Mobii WinTab 800W, черен, четириядрен Intel Atom Z3735 1.83 GHz, 1GB RAM, 16GB Flash памет
(+microSD), Windows 8.1, 400g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93322/8-2032-cm-point-of-view-mobii-wintab-800w

**0882551735*** -фини шпакловки,4лв,.ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ,без почвен ден
фини шпакловки. 4лв. - В КРАТКИ СРОКОВЕ.
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.
0882551735 - работи се в кратки срокове.
http://obiavidnes.com/obiava/93321/0882551735--fini-shpaklovki4lvdogovaryane-na-cenitebez-pochven-den

7" (17.78 cm) MultiPad 7.0 Ultra Duo
7" (17.78 cm) MultiPad 7.0 Ultra Duo, двуядрен ARM Cortex A9 Rockchip RK3066 1.60 GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет
(+microSD), Android 4.1, 305g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93320/7-1778-cm-multipad-70-ultra-duo

Силиконов гръб за Samsung S3 mini
Силиконов гръб за Samsung S3 mini, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93319/silikonov-gryb-za-samsung-s3-mini

Силиконов гръб за Samsung S3
Силиконов гръб за Samsung S3, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93318/silikonov-gryb-za-samsung-s3

Силиконов гръб за Samsung S3
Силиконов гръб за Samsung S3, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93317/silikonov-gryb-za-samsung-s3

Силиконов гръб за Samsung S4 mini
Силиконов гръб за Samsung S4 mini, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93316/silikonov-gryb-za-samsung-s4-mini

Силиконов гръб за Samsung S4 mini
Силиконов гръб за Samsung S4 mini, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93315/silikonov-gryb-za-samsung-s4-mini

Силиконов гръб за Samsung S4 mini
Силиконов гръб за Samsung S4 mini, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93314/silikonov-gryb-za-samsung-s4-mini

Силиконов гръб за Samsung S4 mini
Силиконов гръб за Samsung S4 mini, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93313/silikonov-gryb-za-samsung-s4-mini

Хирургическа болница Професор Темелков
В Хирургическа болница „Професор Темелков” има отделения по Гастроентерология, Урология, АГ, УНГ и др. Стационар
за лежащо болни, лаборатория за изследвания, скенер, ехограф, ЯМР. Намира се в гр. Варна, www.temelkov.com, ул. Алеко
Константинов 3-5, 052 600 126.
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http://obiavidnes.com/obiava/93312/hirurgicheska-bolnica-profesor-temelkov

Хирургическа болница Професор Темелков
В Хирургическа болница „Професор Темелков” има отделения по Гастроентерология, Урология, АГ, УНГ и др. Стационар
за лежащо болни, лаборатория за изследвания, скенер, ехограф, ЯМР. Намира се в гр. Варна, www.temelkov.com, ул. Алеко
Константинов 3-5, 052 600 126.
http://obiavidnes.com/obiava/93311/hirurgicheska-bolnica-profesor-temelkov

Силиконов гръб за Samsung S4 mini
Силиконов гръб за Samsung S4 mini, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93310/silikonov-gryb-za-samsung-s4-mini

Верея Пласт
За проектиране, монтаж и поддръжка на фотоволтаични системи като монокристални и поликристални централи
Верея Пласт предлага вакуумно тръбни слънчеви колектори. Фирмата е производител на слънчеви колектори ekoenergy.
За поръчки: www.ekoenergy.bg. Стара Загора, Индустриална зона, 19, тел. +359 42 620897.
http://obiavidnes.com/obiava/93309/vereya-plast

Силиконов гръб за Samsung S4
Силиконов гръб за Samsung S4, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93308/silikonov-gryb-za-samsung-s4

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
с капацитет: 40 яйца,60, 80, 100, 150,и 200 яйца на изгодни цени!
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/93307/predlagame-inkubatori

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
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-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/93306/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/93305/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Силиконов гръб за Samsung S4
Силиконов гръб за Samsung S4, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93304/silikonov-gryb-za-samsung-s4

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-Ловеч,Троян,Габрово,Карлово
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
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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/93303/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-lovechtroyangabrovokarlovo

Силиконов гръб за Samsung S4
Силиконов гръб за Samsung S4, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93302/silikonov-gryb-za-samsung-s4

Рекламни материали
Рекламна агенция M&M Vision предлага богат избор на рекламни материали. При нас ще откриете изобилие на цветове и
модели на всякакъв вид рекламни сувенири, печатни материали и текстил. Предлагаме и изработката на външна реклама.
Агенцията разполага със собствена дигитална и ситопечатница.
http://obiavidnes.com/obiava/93301/reklamni-materiali

Силиконов гръб за Samsung S4
Силиконов гръб за Samsung S4, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93300/silikonov-gryb-za-samsung-s4

Качествени преводи - лични и фирмени документи. Легализация!
ЗАВЕРКИ и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на лични и официални фирмени документи във всички държавни институции и
чуждестранни посолства в Република България. Бързи и експресни преводачески услуги от и на английски, немски,
френски, руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски... и още 30 езика! Отлично качество
на конкурентни цени! Предлагаме услугата „онлайн поръчка“.
Офис:
гр. Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий № 118, ет. 2 (до магазин „Перун“)
тел.: 042 268600
моб.: 0898 686466
е-mail: sz@nov-vek.org
www.nov-vek.org
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http://obiavidnes.com/obiava/93299/kachestveni-prevodi---lichni-i-firmeni-dokumenti-legalizaciya

Силиконов гръб за Samsung S4
Силиконов гръб за Samsung S4, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93298/silikonov-gryb-za-samsung-s4

Курсове - Френски, Италиански и Испански език - Център МАКСИМА - Стара Загора!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – Стара Загора Ви предлага курсове по ФРЕНСКИ, ИСПАНСКИ И
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво, А1 – B2 /.
В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят КВАЛИФИЦИРАНИ И ОПИТНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ /филолози/ по
УТВЪРДЕНИ УЧЕБНИ СИСТЕМИ, развиващи четирите ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене. В учебния
процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността да се общува свободно.
ВСИЧКИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ СА ОСИГУРЕНИ ОТ НАС / учебник, учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в МАЛКИ ГРУПИ /4 - 5 човека/, в удобно за вас време – сутрешни,
дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално
обучение, изцяло съобразено с Вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН). Център за
образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”!
ДОСТЪПНИ ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ за фирми и групи! Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без
оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Един нов език може да промени живота Ви и да отвори нови възможности пред Вас!
Проверете нашия график на web address-а ни в раздел: СТАРТИРАЩИ ГРУПИ!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://center-maxima.com/
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/93297/kursove---frenski-italianski-i-ispanski-ezik---centyr-maksima---stara-zagora

Курсове - Френски, Италиански и Испански език - Център МАКСИМА - Стара Загора!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – Стара Загора Ви предлага курсове по ФРЕНСКИ, ИСПАНСКИ И
ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво, А1 – B2 /.
В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят КВАЛИФИЦИРАНИ И ОПИТНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ /филолози/ по
УТВЪРДЕНИ УЧЕБНИ СИСТЕМИ, развиващи четирите ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене. В учебния
процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността да се общува свободно.
ВСИЧКИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ СА ОСИГУРЕНИ ОТ НАС / учебник, учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в МАЛКИ ГРУПИ /4 - 5 човека/, в удобно за вас време – сутрешни,
дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално
обучение, изцяло съобразено с Вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН). Център за
образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”!
ДОСТЪПНИ ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ за фирми и групи! Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без
оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
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Един нов език може да промени живота Ви и да отвори нови възможности пред Вас!
Проверете нашия график на web address-а ни в раздел: СТАРТИРАЩИ ГРУПИ!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел. 042/ 23 05 86 ; Мобилен: 0893 55 65 50
Skype: naukastz
E-mail: nauka_stz@abv.bg
Web address: http://center-maxima.com/
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/93296/kursove---frenski-italianski-i-ispanski-ezik---centyr-maksima---stara-zagora

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/93295/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/93294/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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/93293/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
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български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/93292/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

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/93291/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Силиконов гръб за Samsung S4
Силиконов гръб за Samsung S4, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93290/silikonov-gryb-za-samsung-s4

Терморегулатор за терариуми,аквариуми,хладилници,инкубатори.
Терморегулатора е с описание на български.
Захранване: 220V (цена: 40лв.)
Точност 0,1C (На измерване и регулиране)
Хистерезис: 15C
Работна температура -50/+110C (На измерване и регулиране)
Изход: Реле 10А
http://obiavidnes.com/obiava/93289/termoregulator-za-terariumiakvariumihladilniciinkubatori

Силиконов гръб за Samsung S5 mini
Силиконов гръб за Samsung S5 mini, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93288/silikonov-gryb-za-samsung-s5-mini

ЗАРЕЖИ ПРАВИЛАТА И СЕ ОТДАЙ НА СТРАСТТА С НАС НА WWW.GEPIMEBG.COM
ЗАРЕЖИ ПРАВИЛАТА И СЕ ОТДАЙ НА СТРАСТТА С НАС НА WWW.GEPIMEBG.COM
http://obiavidnes.com/obiava/93287/zareji-pravilata-i-se-otday-na-strastta-s-nas-na--wwwgepimebgcom

Икони! Продажба на Икони. Онлайн магазин за Икони!
Онлайн магазин за икони. Продаваме икони на ниски цени. Уникални подаръци! Икони на Света Богородица, икони на Исус
Христос, икони на Светци. Иконите са изработени ръчно върху дърво.
http://obiavidnes.com/obiava/93286/ikoni-prodajba-na-ikoni-onlayn-magazin-za-ikoni

БГ Флагс – Онлайн магазин за Знамена!
БГ Флагс е най-големият интернет магазин за различни видове знамена – продаваме български, държавни, общински,
фирмени, партийни, спортни знамена и аксесоари за тях. Ние предлагаме само качествени знамена, българско
производство, които отговарят на всички изисквания на БДС. Купи си знаме онлайн – лесно и удобно!
http://obiavidnes.com/obiava/93285/bg-flags--onlayn-magazin-za-znamena
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For BG - Интернет продажба на знамена и икони
Онлайн магазин за български знамена, европейски знамена, икони на Исус Христос, икони на Света Богородица, икони на
Светци! Продажба на аксесоари. Подаръци!
http://obiavidnes.com/obiava/93284/for-bg---internet-prodajba-na-znamena-i-ikoni

Силиконов гръб за Samsung S5 mini
Силиконов гръб за Samsung S5 mini, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93283/silikonov-gryb-za-samsung-s5-mini

Допълнителни приходи без инвестиция
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това,което е нужно е интернет,не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/93282/dopylnitelni-prihodi-bez-investiciya

Отслабнете с Лида
Lida Daidaihua - Стара формула или както я знаем Lida Slim, силната лида е най-добрия билков
продукт за много бързо отслабване.Lida Slim е създаден специално за хора, които иската да
отслабнат много бързо и то само за месец от 6 до 12 килограма.Lida Slim 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/93281/otslabnete-s-lida

КАК ДА ПЕЧЕЛИМ ОТ $0 ДНЕВНО ДО $30- $50 НА ДЕН
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/93280/kak-da-pechelim-ot-0-dnevno-do-30--50-na-den

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/93279/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
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Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/93278/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/93277/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

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/93276/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Работа за 30 мин на ден
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това,което е нужно е интернет,не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/93275/rabota-za-30-min-na-den

Силиконов гръб за Samsung S5
Силиконов гръб за Samsung S5, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93274/silikonov-gryb-za-samsung-s5

Инкубатори-Люпилни
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца.
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.
www.maksmoris.alle.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/93273/inkubatori-lyupilni

Силиконов гръб за Samsung S5
Силиконов гръб за Samsung S5, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93272/silikonov-gryb-za-samsung-s5

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Созопол Поморие Приморско
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/93271/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/93270/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

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
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, 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/93269/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

ТЪРГОВСКО ПРАВО - "ИЗКУПУВАМЕ" АД, СД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
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Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !

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

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/93268/tyrgovsko-pravo---izkupuvame-ad-sd-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-i-osvobojda
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/93267/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/93266/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Съдействие
за Освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/93265/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

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/93264/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ТЪРГОВСКО ПРАВО - Покупко - Продажба на Фирми със Задължения ... Предлагаме
Перфектно Съдействие за Освобождаване от Солидарната Отговорност !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
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Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !

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

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/93263/tyrgovsko-pravo---pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya--predlagame-perf

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА
ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !!!
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
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Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !

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

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
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Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/93262/izkupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-

Силиконов гръб за Samsung S5
Силиконов гръб за Samsung S5, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93261/silikonov-gryb-za-samsung-s5

"ИЗКУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОСВОБОЖДАВАМЕ 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.
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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/93260/izkupuvame-eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-solidarnata-ot

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
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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/93259/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

Английски език - преводи, легализация на документи
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/93258/angliyski-ezik---prevodi-legalizaciya-na-dokumenti

СПЕЦИАЛНИ ЗИМНИ ЦЕНИ НА ИНТЕРИОРНИ И БЛИНДИРАНИ ВРАТИ!
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! Очакваме Ви!
За контакти:
Варна, ул. Беласица 20
Тел.: 052/69 1000
Офис: 0899/691014
0899/691026
Варна, бул. Цар Освободител 189
Тел : 052/992 555
Офис: 0899/69 1001
e-mail: vrativarna@gmail.com
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www.vrati-varna.com
facebook.com/vrativarna
http://obiavidnes.com/obiava/93257/specialni-zimni-ceni-na-interiorni-i-blindirani-vrati

Силиконов гръб за Samsung S5
Силиконов гръб за Samsung S5, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93256/silikonov-gryb-za-samsung-s5

Испански език - курсове и уроци
Курсове и индивидуални уроци по испански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по систeмите Aula Internacional за възрастни и Gente joven за ученици.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/93255/ispanski-ezik---kursove-i-uroci

Френски език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по систeмата ECHO.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/93254/frenski-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/93253/italianski-ezik---kursove-i-individualni-uroci
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Английски език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/93252/angliyski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

Немски език - курсове и уроци
Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системите на издателство „Хюбер” –Schritte International и Ciel – студенти и възрастни; Planet и
Lagune – деца и ученици.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение – през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни.
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/93251/nemski-ezik---kursove-i-uroci

Интериорни ХДФ врати
Голямо разнообразие на модели и цветове на интериорни врати на изгодни цени можете да намерите в шоурум Порта
Нова на бул. Шести септември 225 в Пловдив. Произвеждат се в 6 различни цвята - светъл дъб, златен дъб, череша ,
венге, орех , бяло. Големи налични количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/93250/interiorni-hdf-vrati

Силиконов гръб за Samsung S5
Силиконов гръб за Samsung S5, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93249/silikonov-gryb-za-samsung-s5

PRETOR GROUP-Продажба на фирма-АД ЕАД / ЕООД ООД-Прехвърляне на дружествени
дялове.
Купуваме фирми със задължения /Активи/от всички региони на страната.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Оказваме съдействие за Продажба на фирми ЕООД ООД /прехвърляне на дружествени дялове/-Чл. 129. (1) (2),Чл. 130.
Търговски Закон.
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Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна - тел. 0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ,И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/93248/pretor-group-prodajba-na-firma-ad-ead--eood-ood-prehvyrlyane-na-drujestveni-dyalo

Прехвърляне(продажба) на фирми
Купуваме фирми със задължения /Активи/от всички региони на страната.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Оказваме съдействие за Продажба на фирми ЕООД ООД /прехвърляне на дружествени дялове/-Чл. 129. (1) (2),Чл. 130.
Търговски Закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна - тел. 0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ,И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/93247/prehvyrlyaneprodajba-na-firmi

SSD 128GB
SSD 128GB, A-Data SP610, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/93246/ssd-128gb

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/93245/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 !
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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/93244/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

SSD 512GB
SSD 512GB, A-Data SX900 XPG, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/93243/ssd-512gb

SSD 480GB
SSD 480GB, INTEL 730 Series, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 5г.
http://obiavidnes.com/obiava/93242/ssd-480gb

Силиконов гръб за Samsung S4 mini
Силиконов гръб за Samsung S4 mini, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93241/silikonov-gryb-za-samsung-s4-mini

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/93240/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Силиконов гръб за Samsung S4 mini
Силиконов гръб за Samsung S4 mini, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93239/silikonov-gryb-za-samsung-s4-mini

Силиконов гръб за Samsung S4 mini
Силиконов гръб за Samsung S4 mini, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93238/silikonov-gryb-za-samsung-s4-mini

Силиконов гръб за Samsung S4 mini
Силиконов гръб за Samsung S4 mini, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93237/silikonov-gryb-za-samsung-s4-mini

Силиконов гръб за Samsung S4
Силиконов гръб за Samsung S4, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93236/silikonov-gryb-za-samsung-s4

Силиконов гръб за Samsung S4
Силиконов гръб за Samsung S4, картинка
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http://obiavidnes.com/obiava/93235/silikonov-gryb-za-samsung-s4

Силиконов гръб за Samsung S4
Силиконов гръб за Samsung S4, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93234/silikonov-gryb-za-samsung-s4

Недвижими имоти от Фокс Истейтс България
Недвижими имоти в България и чужбина от Фокс Истейтс България. Дългогодишен опит в областта на проектирането,
строителството, консултации по реализация на инвестиционни проекти и имоти, юридическо обслужване и
менажиране. http://www.foxestate-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/93233/nedvijimi-imoti-ot-foks-isteyts-bylgariya

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
с капацитет: 40 яйца,60, 80, 100, 150,и 200 яйца на изгодни цени!
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/93232/predlagame-inkubatori

Силиконов гръб за Samsung S5 mini
Силиконов гръб за Samsung S5 mini, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93231/silikonov-gryb-za-samsung-s5-mini

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/93230/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Силиконов гръб за Samsung S5 mini
Силиконов гръб за Samsung S5 mini, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93229/silikonov-gryb-za-samsung-s5-mini

Силиконов гръб за Samsung S5 mini
Силиконов гръб за Samsung S5 mini, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93228/silikonov-gryb-za-samsung-s5-mini

Силиконов гръб за Samsung S5 mini
Силиконов гръб за Samsung S5 mini, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93227/silikonov-gryb-za-samsung-s5-mini
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Силиконов гръб за Samsung S5 mini
Силиконов гръб за Samsung S5 mini, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93226/silikonov-gryb-za-samsung-s5-mini

"ИЗКУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОСВОБОЖДАВАМЕ 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/93225/izkupuvame-eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-solidarnata-ot

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.
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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/93224/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 :
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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/93223/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

Силиконов гръб за Samsung S5 mini
Силиконов гръб за Samsung S5 mini, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93222/silikonov-gryb-za-samsung-s5-mini

Силиконов гръб за Samsung S5 mini
Силиконов гръб за Samsung S5 mini, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93221/silikonov-gryb-za-samsung-s5-mini

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/93220/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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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/93219/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Свредел Stihl BT 130 под наем
Свредел, обслужван от един човек, за издълбаване на дупки в почвата с диаметър до 200 мм. Оборудван с мощен двигател
4-MIX® с ниски нива на вредни емисии, антивибрационна рама с ръкохватки и блокировка на свредлото QuickStop.
Подходящ за издълбаване на обикновени дупки в почвата, взимане на почвени проби.Работен обем см
http://obiavidnes.com/obiava/93218/svredel-stihl-bt-130-pod-naem

Крем и емулсия за псориазис
Приготвят се от напълно натурални продукти от природата на базата на поленолечението, билки и минерали. В цената
са включени 100мл емулсия и 100мл крем. Лечението е комплексно и с двете. Дайте си шанс да подобрите живота си със
здраве от природата, без привикващо действие, без странични ефекти. Крема и емулсията не съдържат парабени и
стероиди.
http://obiavidnes.com/obiava/93217/krem-i-emulsiya-za-psoriazis

Силиконов гръб за Samsung S5 mini
Силиконов гръб за Samsung S5 mini, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93216/silikonov-gryb-za-samsung-s5-mini

Строителни и ремонтни дейности – Елмиров ЕООД
Вътрешни ремонти: сухо строителство (гипсокартон), бани и тоалетни (фаянс, теракот и гранитогрес), ВиК,
шпакловки, замазки, електро – монтажни дейности, топлоизолации, къртене и разбиване, бояджийски услуги и тапети.
Грубо строителство: (основи, зидария, кофраж, арматура, бетон, покриви).
Интернет страница: http://www.elmirov.com
http://obiavidnes.com/obiava/93215/stroitelni-i-remontni-deynosti--elmirov-eood

Люпилни за люпене на яйца автоматични !
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца.
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.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/93214/lyupilni-za-lyupene-na-yayca-avtomatichni-

Силиконов гръб за Samsung S5
Силиконов гръб за Samsung S5, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93213/silikonov-gryb-za-samsung-s5
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Блиндирани и интериорни врати на хит цени от Врати Doormann Добрич
Врати Doormann Добрич ще Ви посрещне с голямо разнообразие на стилни входни и интериорни врати на достъпни цени.
Ние Ви предлагаме кратки срокове на изпълнение и качествено обслужване. Заповядайте при нас на адрес : ул. Генерал
Гурко, 11 / срещу спирката на Бакарди /тел: 0895 69 10 93 или ни посетете на http://dobrich.doormann.bg/.
http://obiavidnes.com/obiava/93212/blindirani-i-interiorni-vrati-na-hit-ceni-ot-vrati-doormann-dobrich

Оферти за ранни записвания за почивки от Амигос Травел
Резервация на хотели за почивка в България и чужбина. Изключителни оферти за ранни записвания за почивки на море
през 2015 година от Амигос Травел.
За резервации: 032 621450; 0885 161260 , http://amigostravel.eu
http://obiavidnes.com/obiava/93211/oferti-za-ranni-zapisvaniya-za-pochivki-ot-amigos-travel

PRETOR GROUP-Купуваме
несъстоятелност.

АД

ЕАД

ООД

ЕООД

със

задължения,пред

фалит

или

Купуваме фирми със задължения /Активи/от всички региони на страната.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Оказваме съдействие за Продажба на фирми ЕООД ООД /прехвърляне на дружествени дялове/-Чл. 129. (1) (2),Чл. 130.
Търговски Закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна - тел. 0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ,И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/93210/pretor-group-kupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniyapred-falit-ili-nesystoyateln

PRETOR GROUP-Продажба на фирма-АД ЕАД / ЕООД ООД-Прехвърляне на дружествени
дялове.
Купуваме фирми със задължения /Активи/от всички региони на страната.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Оказваме съдействие за Продажба на фирми ЕООД ООД /прехвърляне на дружествени дялове/-Чл. 129. (1) (2),Чл. 130.
Търговски Закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
PRETOR GROUP INC.
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За контакти от цялата страна - тел. 0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ,И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/93209/pretor-group-prodajba-na-firma-ad-ead--eood-ood-prehvyrlyane-na-drujestveni-dyalo

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/93208/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/93207/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

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/93206/30-50-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/93205/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Промоция на интериорни врати
Офертата е валидна до края на Януари 2015г.
ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ – изработват се по специална технология, която придава стилност и високо качество на
вратите. Всяка от интериорните врати притежава силно надеждна заключваща система. Касата на всяка врата се
състои от здрава конструкция и допълнително прибавена мебелна каса.
За поръчки: http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com/
http://obiavidnes.com/obiava/93204/promociya-na-interiorni-vrati

Страхотна оферта за метални решетки
Нашата промоционална оферта е валидна до края на Януари 2015г.
Предлагаме изцяло направени в България висококачествени врати за мазета, метални врати, (vrati), метални решетки,
пощенски кутии, врати за входове и монтаж врати за апартаменти, къщи, бизнес сгради и други офис помещения.
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Нашите метални решетки и врати (vrati), които произвеждаме са направени по размер взет от наш екип на място и по
посока на отваряне на всяка една от металните врати избрана лично от Вас.
За поръчки: http://xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com/
http://obiavidnes.com/obiava/93203/strahotna-oferta-za-metalni-reshetki

Промоция на метални врати от Каракашев
Промоцията е валидна до края на Януари 2015г.
Нашите метални врати са безопасни.
Сравнявайки с повечето от дъвените врати, нашите блиндирани метални врати са изработени от висококачествен
метал, който няма как да се счупи или свали с лекота. За крадците е препядствие да преминат през нашите много
по-здрави блиндирани метални врати. За това поставянето на блиндирани метални врати ще осигури на Вас и вашите
вещи безопасност.
За поръчки: http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com/
http://obiavidnes.com/obiava/93202/promociya-na-metalni-vrati-ot-karakashev

Все още промоция на блиндирани врати
Възползвайте се от нашите оферти които важат до края на месец Януари!
Нашите метални врати (блиндирани врати) могат да са в много добра услуга на всяка организация, фирма, или физическо
лице, което обмисля сериозно подобряване на своята сигурност с висококачествени блиндирани врати. Затова вече би
трябвало да сте сигурни в избора на блиндирани врати (метални врати).
За повече информация : http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/
http://obiavidnes.com/obiava/93201/vse-oshte-promociya-na-blindirani-vrati

Промоцията на метални врати продължава
Промоцията важи до края на Януари 2015.
Нашите блиндирани врати (метални врати) са за всяка фирма, която обмисля подобряване на своята сигурност с
висококачествени блиндирани врати. Вече трябва да сте сигурни в избора си дали да изберете нашите блиндирани врати
(метални врати) или дървените врати, които не биха защитили достатъчно добре вашето имущество. В наши дни както
всички знаем престъпността се е повишила в пъти повече от преди няколко години и затова нека сигурността на вашите
ресурси да бъде подобрена възможно най-много с помощта на нашите блиндирани врати, метални врати, решетки,
входни врати и врати за мазета. Всяка новопостроена сграда с апартаменти или офиси има нужда от блиндирани
метални врати и би могла да защити добре жителите си с най-добрата възможна сигурност.
За поръчки: http://www.metalnivratibg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/93200/promociyata-na-metalni-vrati-prodyljava

Силиконов гръб за Samsung S5
Силиконов гръб за Samsung S5, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93199/silikonov-gryb-za-samsung-s5

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
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месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/93198/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/93197/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Nokia X Dual от Gsmtrade.bg
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Nokia X Dual с 4-инчов дисплей с голяма резолюция,двуядрен процесор Cortex A5 и 512Mb Ram на невероятната цена от
199лв от gsmtrade.bg
http://obiavidnes.com/obiava/93196/nokia-x-dual-ot-gsmtradebg

Входни и интериорни врати
Предлагаме Ви висококачествени входни и интериорни врати на добри цени!При нас качеството не е за сметка на
цената!
http://obiavidnes.com/obiava/93195/vhodni-i-interiorni-vrati

Силиконов гръб за Samsung S5
Силиконов гръб за Samsung S5, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93194/silikonov-gryb-za-samsung-s5

Малки пречиствателни станции Envi pur - технология BioCleaner®
Пречиствателни станции BioCleaner® са ново поколение биологични пречиствателни съоръжения, разработени от
чешки учени и доказали се вече като най-удачното решение. Те могат да бъдат поставяни както под Земята, така и над
земното ниво, дори в самите къщи. Управляват се от електронен чип и имат 6 програми на работа в зависимост от
натоварването на съоръжението и броя хора, които я ползват.
За разлика от други пречиствателни станции, BioCleaner® работят ефективно както при минимално така и при
максимално натоварвяне с отпадни води. Дори известно време никой да не живее в къщата, процесът на пречистване се
запазва и не се налага след това да се активира чрез консумативи, бактерии или активни утайки от други
пречиствателни станции. Със самото вливане на отпадни води, процесът стартира автоматично, тъй като в самата
технология участват микроорганизми, които са част от нормалната човешка флора.
Пречиствателни станции BioCleaner® са модулни и се произвеждат в Република Чехия. Доставят се в напълно напълно
завършен вид и се инсталират от оторизирани специалисти на представителя за България Ейч Джи Енд Сонс ЕООД.
Без консумативи,без филтри и без зареждане с каквито и да било бактерии и активатори.
Без необходимост от почистване и изпомпване с фекалки.
Без миризма.
Минимален разход на ел.енаргия - не повече от едно осветително тяло 80w работещо на интервали.
Възможност за поемане на по-големи количества отпадни води за известен период без това да се отрази върху
качеството на пречистване.
Без специални изисквания за монтаж и експлоатация.
Без минимален праг за постъпващото количество отпадни води.
Възможност за монтиране под и над земята,в съществуващи септични ями и в самите сгради.
Компактност - минимално заемане на пространство.
Параметри на пречистване - без конкуренция.
Пречистената вода може да се използва без проблеми за поливане на зеленчукови,овощни и др. градини,като дори е
препочъчително!
Лидер в пречистването на отпадните води.
• Address: гр.София кв.Лозенец бул.“Черни връх“41
• Phone: 0886772566 0884179550
• Website: http://hg-sons.com/
http://obiavidnes.com/obiava/93193/malki-prechistvatelni-stancii--envi-pur---tehnologiya--biocleaner

Продажба на фирма-АД ЕАД / ЕООД ООД-Прехвърляне на дружествени дялове.
Купуваме фирми със задължения /Активи/от всички региони на страната.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
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Оказваме съдействие за Продажба на фирми ЕООД ООД /прехвърляне на дружествени дялове/-Чл. 129. (1) (2),Чл. 130.
Търговски Закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна - тел.0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ,И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/93192/prodajba-na-firma-ad-ead--eood-ood-prehvyrlyane-na-drujestveni-dyalove

Купуваме фирми със задължения /Активи/от всички региони на страната.
Купуваме фирми със задължения /Активи/от всички региони на страната.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Оказваме съдействие за Продажба на фирми ЕООД ООД /прехвърляне на дружествени дялове/-Чл. 129. (1) (2),Чл. 130.
Търговски Закон.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна - тел.0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://www.investconsultgroup.eu/
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ,И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/93191/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-aktiviot-vsichki-regioni-na-stranata

Силиконов гръб за Samsung S5
Силиконов гръб за Samsung S5, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93190/silikonov-gryb-za-samsung-s5

Детективска Агенция Дискрет-Пловдив Пазарджик Хасково Димитровград
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/93189/detektivska-agenciya-diskret-plovdiv-pazardjik-haskovo-dimitrovgrad
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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/93188/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час !
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !

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

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/93187/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме Перфектно Съдействие
за Освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/93186/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

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/93185/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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 /
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0877663995 / 0898874253. Сайт: http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/93184/prevoz-na-pokyshtnina-s-mebelovoz-na-nay---dobri-ceni-

Легализация и преводи от Нов век-София
Преводаческа агенция НОВ ВЕК извършва официални бързи и професионални преводи от и на английски, немски, френски,
руски, италиански, испански, гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски... и още 30 езика! Заверка и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на
лични и официални фирмени документи във всички държавни институции и чуждестранни посолства в Република
България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/93183/legalizaciya-i-prevodi-ot-nov-vek-sofiya

Силиконов гръб за Samsung S5
Силиконов гръб за Samsung S5, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93182/silikonov-gryb-za-samsung-s5

Препиши на изпита си! Виж как тук!
Не можете да се справите с огромните купчини материали от училище? Притеснявате се да преписвате на изпит? Вече
има решение на проблема. - Химикалката с невидимо мастило е най-лесния и евтин начин за преписване на изпит.
Никой не подозира, че химикалът в ръката ви е всъщност решението на изпита ви! Осветявайки UV текста, той става
видим и ясно четлив само за вас.
http://www.gadgetstore.ovo.bg
http://www.gadgetstore.alle.bg
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
http://obiavidnes.com/obiava/93181/prepishi-na-izpita-si-vij-kak-tuk

Силиконов гръб за Samsung S5
Силиконов гръб за Samsung S5, картинка
http://obiavidnes.com/obiava/93180/silikonov-gryb-za-samsung-s5

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/93179/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Мобилни апарати от Shtepsel.bg
Shtepsel.bg е електронен магазин в който ще намерите разнообразие от брандове смартфони. Ние ви предлагаме супер
цени на всички модели на Sony, Samsung, Nokia и още много други марки телефони.

Страница 93/106

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

18.01.2015

http://obiavidnes.com/obiava/93178/mobilni-aparati-ot-shtepselbg

Pretigio Multiphone 5550 DUO
Pretigio Multiphone 5550 DUO, черен, поддържа 2 sim карти, 5.5" (13.97 cm), четириядрен MediaTek MTK6582 1.30 GHz,
1GB RAM, 8GB Flash памет, Android 4.4, 155гg, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93177/pretigio-multiphone-5550-duo

**0882551735*** -фини шпакловки,4лв,.ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ,без почвен ден
0882551735,ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО.
фини шпакловки.
гипсова шпакловка.
латекс.
топлоизолация.
обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
минерална мазилка.
влачена мазилка.
селиконова мазилка.
пръскана мазилка и др.
теракот и фаянс.
замазки.
зидария зида и тераси и преградни стени.
качествено,корекно,цени на място.
започване веднага,БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.
http://obiavidnes.com/obiava/93176/0882551735--fini-shpaklovki4lvdogovaryane-na-cenitebez-pochven-den

9" (22.86 cm) Point of View Mobii 925
9" (22.86 cm) Point of View Mobii 925, черен, двуядрен Cortex A7 1GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD), Android 4.2
Jelly Bean, 540g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93175/9-2286-cm-point-of-view-mobii-925

Вентилатор 90mm
Вентилатор 90mm, 4P, 2200rpm
http://obiavidnes.com/obiava/93135/ventilator-90mm

Вентилатор 90mm
Вентилатор 90mm, 4P, 2500rpm
http://obiavidnes.com/obiava/93134/ventilator-90mm
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Охладител за видеокарти
Охладител за видеокарти, 36x10mm, 12V, 2-пинов (2P)
http://obiavidnes.com/obiava/93133/ohladitel-za-videokarti

Охладител за видеокарти
Охладител за видеокарти, 40x10mm, 12V, 2-пинов (2P)
http://obiavidnes.com/obiava/93132/ohladitel-za-videokarti

Охладител за видеокарти
Охладител за видеокарти, 45x10mm, 12V, 2-пинов (2P)
http://obiavidnes.com/obiava/93131/ohladitel-za-videokarti

Охладител за видеокарти
Охладител за видеокарти, 45x10mm, 12V, 2-пинов (2P)
http://obiavidnes.com/obiava/93130/ohladitel-za-videokarti

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/93174/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Охладител за видеокарти
Охладител за видеокарти, 48x10mm, 12V, 2-пинов (2P)
http://obiavidnes.com/obiava/93129/ohladitel-za-videokarti

Продавам етаж на къща
Продавам етаж от двуетажно блокче 90 квадратни метра плюс гараж. Локално парно отопление.
Ул. "Чайка" 15. Телефон 0895 670 653.
http://obiavidnes.com/obiava/93173/prodavam-etaj-na-kyshta

Доставка на кърпи за ръце,салфетки ,тоалетна хартия и кухненски ролки от Тимака ЕООД
Тимака град София , прави предложение безплатна доставка на ,тоалетна хартия , хартиени кърпи за ръце , кухненски
рула , салфетки иответните дозаторни устройства за тяхното приложение на атрактивни цени . Към портфолието се
оферират и препарати за почистване и артикули за индивидуална хигиена , съответстващи на всички изисквания за
качество и безопасност.Разполагаме с | Имаме на разположение| с богат асортимент от почистващи препяарати на
подови настилки|мебели,обезмаслители,дезинфенктанти.Можете да се свържете с нас на '0885062284
http://obiavidnes.com/obiava/93172/dostavka-na-kyrpi-za-rycesalfetki-toaletna-hartiya-i-kuhnenski-rolki-ot-timaka-

Охладител за видеокарти
Охладител за видеокарти, 55x10mm, 12V, 2-пинов (2P)
http://obiavidnes.com/obiava/93128/ohladitel-za-videokarti
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Охладител за видеокарти
Охладител за видеокарти, 75x10mm, 12V, 2-пинов (2P)
http://obiavidnes.com/obiava/93127/ohladitel-za-videokarti

Asus Xonar U1 Audio Station
Asus Xonar U1 Audio Station, Dolby® Pro-Logic IIx, USB
http://obiavidnes.com/obiava/93126/asus-xonar-u1-audio-station

Батерии цинкови Sony New Ultra SUM1NUB2A
Батерии цинкови Sony New Ultra SUM1NUB2A, R20, 1.5V, 2бр.
http://obiavidnes.com/obiava/93125/baterii-cinkovi-sony-new-ultra-sum1nub2a

Батерии цинкови Sony SUM1NUP2A
Батерии цинкови Sony SUM1NUP2A, R20, 1.5V, 2бр.
http://obiavidnes.com/obiava/93122/baterii-cinkovi-sony-sum1nup2a

зима, планина, почивка
Зима в планината с възможност за ски. Ако искате да се
откъснете от динамичното ежедневие на големият град
и да се слеете с красивата природа на Родопа планина,
то нашето предложение е точно за вас!
www.vila-petleto.haskovo.net
http://obiavidnes.com/obiava/93171/zima-planina-pochivka

Батерии цинкови Sony Ultra 3R12B1A
Батерии цинкови Sony Ultra 3R12B1A, 3R12, 4.5V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/93115/baterii-cinkovi-sony-ultra-3r12b1a

Подготовка на кандидат-студенти по химия и биология
Подгответе се за кандидат-студентските изпити по химия и биология за МУ София, МУ Пловдив, МУ Варна, МУ Плевен,
СУ "Климент Охридски" с лекота и удоволствие! Задължително входно ниво и оценка на знанията, регулярна проверка на
знанията в хода на подготовката, тренинги и актуални критерии за оценяване. Прецизността на подготовката в
образователния център предполага работа единствено с одобрени от МОН учебници. Обучението се провежда в
учебните ни зали на адрес бул. "Княгиня Мария Луиза" 77 и бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" 32.
http://obiavidnes.com/obiava/93170/podgotovka-na-kandidat-studenti-po-himiya-i-biologiya

Батерия литиева Sony 2CR5B1A
Батерия литиева Sony 2CR5B1A, 2CR5, 6.0V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/93112/bateriya-litieva-sony-2cr5b1a

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
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За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/93169/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Инкубатори 8-вида автоматични и 8-вида полуавтоматични !!!
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца.
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.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/93168/inkubatori-8-vida-avtomatichni-i-8-vida-poluavtomatichni-

Изработка на сайт и SEO оптимизация
Изработка на сайт, уеб дизайн и SEO оптимизация от New Vision Web and SEO Ltd. с 5 години професионален опит.
http://obiavidnes.com/obiava/93167/izrabotka-na-sayt-i-seo-optimizaciya

Онлайн магазин за авточасти, инструменти и консумативи за коли
Новият магазин за авточасти на адрес www.Rumago.com разполага с всичко от което имате нужда! Ние се занимаваме с
най-разпространените марки автомобили като BMW, Opel, Mercedes и много други!
http://obiavidnes.com/obiava/93166/onlayn-magazin-za-avtochasti-instrumenti-i-konsumativi-za-koli

Батерия литиева Sony Absolute Power CRP2B1A
Батерия литиева Sony Absolute Power CRP2B1A, CRP2, 3.0V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/93111/bateriya-litieva-sony-absolute-power-crp2b1a

Онлайн книжарница на чужд език – английски, немски, френски, испански, италиански, руски,
латински
Всичко необходимо за изучаването на чужд език - Language User – онлайн книжарница за учебни материали на шест езика
– английски, немски, испански, френски, латински и италиански. Адаптирани книги и списания, развиващи игри, учебници,
граматически помагала и още много други интересни неща.
http://obiavidnes.com/obiava/93165/onlayn-knijarnica-na-chujd-ezik--angliyski-nemski-frenski-ispanski-italiansk

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
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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/93164/detektivska-agenciya-burgasnesebyrpomorieslynchev-bryagsozopol

Батерия литиева Sony CR1216BEA
Батерия литиева Sony CR1216BEA, CR1216, 3.0V, 5бр.
http://obiavidnes.com/obiava/93110/bateriya-litieva-sony-cr1216bea

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/93163/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/93162/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/93161/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Изкуствена кожа за тапициране - koji.bg
Седалката на автомобила ви е разкъсана и искате да я претапицирате, от колкото да сменяте цялата или още по-лошо
– цял салон? Дошли сте на точното място. Ние можем да ви предложим богат асортимент от продукти за
претапициране, на най-изгодните цени.
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Уеб сайт: www.koji.bg
http://obiavidnes.com/obiava/93160/izkustvena-koja-za-tapicirane---kojibg

Батерия литиева Sony CR2450B1A
Батерия литиева Sony CR2450B1A, CR2450, 3.0V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/93107/bateriya-litieva-sony-cr2450b1a

ЧЕХИЯ
ЛЕГАЛНА
ГАРАНТИРАНА
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО БЕ КОМИСИОН

РАБОТА

С

ДОГОВОР

ПО

ЧЕШКОТО

БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЗАКОННО С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В
БЪЛГАРИЯ.
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,сервиз за гуми,склад за хранителни продукти,склад за парфюми,склад за плодове и зеленчуци,склад за перилни
препарати,склад за компютърна техника,склад за балатум и много други позиции ТД,осигуровки,заплата 650-750
евро.Строители всички специалности и общи работници,заварчици СО2,аргон и други работни места заплта 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.Език не е
задължителен.Подсигурени квартири.
Гарантирано посрещане,настаняване,започване на работа,получаване на
възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/93159/chehiya-legalna-garantirana-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo-be-komisio

ЧЕХИЯ - СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ И ЕЛЕКТРОКАРИСТИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Складови работници и електрокаристи за Чехия без посредници в България :
- заплата 800 – 1100 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 00420 777 073 926 , 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/93158/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- 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 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/93157/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici
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ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия без посредници в България - 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 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/93156/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

Електрокаристи за Чехия
За чешка компания в градовете : Прага, Пилзен, Либерец,
Бърно, Мелник, Оломоуц търсим кандидати за позицията водач на електрокар.
Естеството на работата включва:• шофиране и работа с електрокара• доставяне на материал за производствени
линии• работа на две смениНеобходими изисквания: • Възраст – до 50 год.• опит в областта минимум 6 месеца• Умения и
желание за работа в динамична средаКомпанията предлага:- дългосрочен трудов договор по чешкото законодателство;заплащане: 6 крони на движение, като на ден имате
приблизително 200 движения – ( 1200 крони – 45 ЕВРО/ден – 1170 ЕВРО/месец )- 26 работни дни по 10 часа на денквартира и аванси до заплата.Заминаване веднага.Без посредници в България. За допълнителна информация на тел:+420
773 540 059, 0877 476 311, 0886 140 954, 0896 140 501.
http://obiavidnes.com/obiava/93155/elektrokaristi-za-chehiya

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
с капацитет: 40 яйца,60, 80, 100, 150,и 200 яйца на изгодни цени!
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/93154/predlagame-inkubatori

Батерия цинкова Sony New Ultra SUM2NUB2A
Батерия цинкова Sony New Ultra SUM2NUB2A, R14, 1.5V, 2бр.
http://obiavidnes.com/obiava/93097/bateriya-cinkova-sony-new-ultra-sum2nub2a

Превод и легализация на документи от и за чужбина
Преводаческа агенция Нов Век извършва стандартни, бързи и експресни преводи на Английски, Немски, Турски, Гръцки,
Португалски, Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на
документи от чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, дипломи, академични справки, нотариални актове,
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медицински документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и
чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/93153/prevod-i-legalizaciya-na-dokumenti-ot-i-za-chujbina

Батерия цинкова Sony New Ultra SUM2NUP2A
Батерия цинкова Sony New Ultra SUM2NUP2A, R14, 1.5V, 2бр.
http://obiavidnes.com/obiava/93095/bateriya-cinkova-sony-new-ultra-sum2nup2a

Батерия цинкова Sony New Ultra SUM2NUP4A
Батерия цинкова Sony New Ultra SUM2NUP4A, R14, 1.5V, 4бр.
http://obiavidnes.com/obiava/93094/bateriya-cinkova-sony-new-ultra-sum2nup4a

Докинг станция Sony ICFDS15IPBN за iPhone 5 dock
Докинг станция Sony ICFDS15IPBN за iPhone 5 dock
http://obiavidnes.com/obiava/93093/doking-stanciya-sony-icfds15ipbn-za-iphone-5-dock

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/93152/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/93151/videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abi

Инкубатори 8-вида автоматични и 8-вида полуавтоматични !!!
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца.
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.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/93150/inkubatori-8-vida-avtomatichni-i-8-vida-poluavtomatichni-

Семеен хотел Стамболов
Семеен хотел Стамболов Велико Търново! Цени, които всеки може да си позволи! От 15 до 25 лева! Настаняване в
центъра на Историята! Възрожденска атмосфера и комфорт! От терасите се открива неповторима панорама на
града! СТАИТЕ СА ОБОРУДВАНИ С КЛИМАТИК, ВИСОКОСКОРОСТЕН БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ, САМОСТОЯТЕЛЕН
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САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ, КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ! 0878270551/ 062650082
Хотел "Стамболов" Велико Търново
http://hotel-stambolov.com/
http://obiavidnes.com/obiava/93149/semeen-hotel-stambolov

Батерия литиева Sony CR2430BEA
Батерия литиева Sony CR2430BEA, CR2430, 3.0V, 1бр.
http://obiavidnes.com/obiava/93109/bateriya-litieva-sony-cr2430bea

Работа в Чехия БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Мъже, жени, семейства за сглобяване на картонени кутии за парфюми. Заплащане 85 CZK/час – 900 EURO/месец.
Трудов договор според чешкото законодателство, здравни и социални осигуровки поети от работодателя, осигурена
квартира и всекиседмични аванси от 50 EURO до заплата, БЕЗПЛАТЕН ОБЯД.
Тел: 0879 607 892, 00420 773 540 059
http://obiavidnes.com/obiava/93148/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -290лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
http://obiavidnes.com/obiava/93147/detoksikator

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/93146/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie
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Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/93145/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 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
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0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/93144/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Журналистика - ускорени курсове и уроци
Ускорени курсове и индивидуално обучение по журналистика за СУ и УНСС – 20 часа по 60 мин. за работа в малка група;
подробно преподаване на целия материал; проверка на есета; подготовка за устен изпит; включени учебни материали; 5
пробни изпита по формата на университетите в допълнително време; удобни офиси в центъра на града. Начало: 12,01,
записване до 10. 01, цена: 250лв. за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/93143/jurnalistika---uskoreni-kursove-i-uroci

7 клас - ускорени курсове и уроци
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/93142/7-klas---uskoreni-kursove-i-uroci

Кандидат-студенти - ускорени курсове и уроци
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/93141/kandidat-studenti---uskoreni-kursove-i-uroci

МАТУРА - ускорени курсове
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/93140/matura---uskoreni-kursove

Циклене на дюшеме Бургас,Несебър,Созопол
Фирма Акция 2010 предлага следните паркетни услуги за градовете Бургас, Поморие, Несебър, Слънчев Бряг, Созопол,
Лозенец:
-

редене на стар и нов паркет

-

реставрация на стар паркет

-

циклене на естествен паркет и дюшеме

-

фугиране на паркет

-

междинно шлайфане

-

лакиране на паркет

-

нанасяне на масла
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http://obiavidnes.com/obiava/93139/ciklene-na-dyusheme-burgasnesebyrsozopol

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/93138/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Батерия цинкова Sony New Ultra
Батерия цинкова Sony New Ultra, AA, 1.5V, 4бр.
http://obiavidnes.com/obiava/93106/bateriya-cinkova-sony-new-ultra

Батерия цинкова Sony New Ultra SUM1NUP4A
Батерия цинкова Sony New Ultra SUM1NUP4A, R20, 1.5V, 4бр.
http://obiavidnes.com/obiava/93102/bateriya-cinkova-sony-new-ultra-sum1nup4a

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/93137/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

**0882551735*** -фини шпакловки,4лв,.ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНИТЕ,без почвен ден
0882551735,ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО.
фини шпакловки.
гипсова шпакловка.
латекс.
топлоизолация.
обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
минерална мазилка.
влачена мазилка.
селиконова мазилка.
пръскана мазилка и др.
теракот и фаянс.
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замазки.
зидария зида и тераси и преградни стени.
качествено,корекно,цени на място.
започване веднага,БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.
http://obiavidnes.com/obiava/93136/0882551735--fini-shpaklovki4lvdogovaryane-na-cenitebez-pochven-den
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