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Samsung SM-A500F GALAXY A5
Samsung SM-A500F GALAXY A5, черен, 5.0" (12.70 cm), четириядрен Cortex-A53 1.2GHz, 2GB RAM, 16GB Flash памет,
Android 4.4 (KitKat), 123g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94353/samsung-sm-a500f-galaxy-a5

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/94386/30-50-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/94385/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/94384/dopylnitelna-rabota-ot-vkyshti-za-cyalata-strana

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/94383/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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Samsung SM-G355HN GALAXY Core 2
Samsung SM-G355HN GALAXY Core 2, бял, 4.5" (11.43 cm), четириядрен 1.2GHz, 750MB RAM, 4GB Flash памет, Android
v4.4.2 (KitKat), 138g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94352/samsung-sm-g355hn-galaxy-core-2

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/94382/rabota-za-30-min-na-den

Samsung SM-G355HN GALAXY Core 2
Samsung SM-G355HN GALAXY Core 2, черен, 4.5" (11.43 cm), четириядрен 1.2GHz, 750MB RAM, 4GB Flash памет, Android
v4.4.2 (KitKat), 138g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94351/samsung-sm-g355hn-galaxy-core-2

Samsung SM-N910 GALAXY Note 4
Samsung SM-N910 GALAXY Note 4, златист, 5.7" (14.48 cm), четириядрен Krait 450 2.7GHz, 3GB RAM, 32GB Flash памет,
Android, v4.4.4 (KitKat), 176g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94350/samsung-sm-n910-galaxy-note-4

Samsung S View Cover for Samsung Galaxy Note 4 N910
Samsung S View Cover for Samsung Galaxy Note 4 N910, мента
http://obiavidnes.com/obiava/94348/samsung-s-view-cover-for-samsung-galaxy-note-4-n910

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/94381/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/94380/lyupilni-za-lyupene-na-yayca

S View Cover for Samsung Galaxy Note 4 N910
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S View Cover for Samsung Galaxy Note 4 N910, бял
http://obiavidnes.com/obiava/94347/s-view-cover-for-samsung-galaxy-note-4-n910

S View Cover for Samsung Galaxy Note 4 N910
S View Cover for Samsung Galaxy Note 4 N910, бял
http://obiavidnes.com/obiava/94344/s-view-cover-for-samsung-galaxy-note-4-n910

Крафт Елементи
Craft Елементи е онлайн магазин за творчески материали, по-конкретно - лазерно изрязани фигурки от бирен картон. Те
са подходящи за декорация при скрапбукинг, а също и при декупаж. Лесни са за обработка, могат да се боядисват,
ембосват, оцветяват с мастила, антични и вакс пасти или пък да се използват в натуралния им вид.
http://obiavidnes.com/obiava/94379/kraft-elementi

ЗА ГЪРЦИЯ-ДЕНОНОЩНА ЕРОТИЧНА ЛИНИЯ И СЕКС НА ЖИВО - телефон 309091927260
ЗА ГЪРЦИЯ-ДЕНОНОЩНА ЕРОТИЧНА ЛИНИЯ И СЕКС НА ЖИВО - телефон 309091927260
http://obiavidnes.com/obiava/94378/za-gyrciya-denonoshtna-erotichna-liniya-i-seks-na-jivo----telefon-309091927260-

S View Cover for Samsung Galaxy Note 4 N910
S View Cover for Samsung Galaxy Note 4 N910, лилав
http://obiavidnes.com/obiava/94343/s-view-cover-for-samsung-galaxy-note-4-n910

S View Cover for Samsung Galaxy Note 4 N910
S View Cover for Samsung Galaxy Note 4 N910, розов
http://obiavidnes.com/obiava/94342/s-view-cover-for-samsung-galaxy-note-4-n910

Канапе Каза Арт
Артистичното канапе Каза Арт от едноименната интериорната тема КАЗА АРТ създадохме с идеята да внесат
вълшебен полъх във Вашия дом. Елегантните класически форми на канапето обогатихме с артистични елементи,
патчуорк и стари вековни дъбови греди придаващи. Канапето Каза Арт създадохме за хора с богато въображение.
Смелите мебелни решения дефинират по нов начин атмосферата във Вашата всекидневна или хол, разкрепостяват духа
и мисълта и канят на пътешествие в света на мечтите. Канапето Каза Арт можем да изработим в три размера:
152/82/42-53-95, 191/82/42-53 -95 и 222/82/42-53-95. Гамата на пачуорка и цвета на канапето изработваме индивидуално
за всяко жилище. За да намериям най-подходящото интериорно решение с Вас се свързва или извъшва посещение на място
наш консултант за да съчетае канапето с всичко останало в дома Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/94377/kanape-kaza-art

Канапе Каза Арт
Артистичното канапе Каза Арт от едноименната интериорната тема КАЗА АРТ създадохме с идеята да внесат
вълшебен полъх във Вашия дом. Елегантните класически форми на канапето обогатихме с артистични елементи,
патчуорк и стари вековни дъбови греди придаващи. Канапето Каза Арт създадохме за хора с богато въображение.
Смелите мебелни решения дефинират по нов начин атмосферата във Вашата всекидневна или хол, разкрепостяват духа
и мисълта и канят на пътешествие в света на мечтите. Канапето Каза Арт можем да изработим в три размера:
152/82/42-53-95, 191/82/42-53 -95 и 222/82/42-53-95. Гамата на пачуорка и цвета на канапето изработваме индивидуално
за всяко жилище. За да намериям най-подходящото интериорно решение с Вас се свързва или извъшва посещение на място
наш консултант за да съчетае канапето с всичко останало в дома Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/94376/kanape-kaza-art

S View Cover for Samsung Galaxy Note 4 N910
S View Cover for Samsung Galaxy Note 4 N910, тефтер, златист
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http://obiavidnes.com/obiava/94341/s-view-cover-for-samsung-galaxy-note-4-n910

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/94375/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

S View Cover for Samsung Galaxy Note 4 N910
S View Cover for Samsung Galaxy Note 4 N910, тефтер, черен
http://obiavidnes.com/obiava/94340/s-view-cover-for-samsung-galaxy-note-4-n910

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/94374/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА 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/94373/nadomna-rabota-za-cyalata-strana

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
---------------------------------
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http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/94372/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/94371/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

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/94370/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

S View Cover for Samsung Galaxy S4 I9505
S View Cover for Samsung Galaxy S4 I9505, тефтер, черен
http://obiavidnes.com/obiava/94339/s-view-cover-for-samsung-galaxy-s4-i9505

Заден капак за Samsung Galaxy G850 Alpha
Заден капак за Samsung Galaxy G850 Alpha, златист
http://obiavidnes.com/obiava/94369/zaden-kapak-za-samsung-galaxy-g850-alpha

Инкубатори за люпене на яйца
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.
Гаранцията която поемаме е една
календарна година.
За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/94368/inkubatori-za-lyupene-na-yayca
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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/94367/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/94366/7-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/94365/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/94364/matura---uskoreni-kursove

Заден капак за Samsung Galaxy G850 Alpha
Заден капак за Samsung Galaxy G850 Alpha, черен
http://obiavidnes.com/obiava/94326/zaden-kapak-za-samsung-galaxy-g850-alpha

заеми
пари когато ти потрябват до 5000лв месечни вноски
http://obiavidnes.com/obiava/94363/pari-kogato-ti-potryabvat-do-5000lv-mesechni-vnoski

Заден протектор за Samsung Galaxy G850 Alpha
Заден протектор за Samsung Galaxy G850 Alpha, бял
http://obiavidnes.com/obiava/94321/zaden-protektor-za-samsung-galaxy-g850-alpha

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/94362/dopylnitelni-prihodi-bez-investiciya

Страничен протектор за Samsung Galaxy Note 4 N910
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Страничен протектор за Samsung Galaxy Note 4 N910, сив
http://obiavidnes.com/obiava/94320/stranichen-protektor-za-samsung-galaxy-note-4-n910

Гел за лечение на кожата INVENTIA!
Натуралният колаген INVENTIA ® има консистенцията на гел, който се абсорбира лесно, тъй като съдържа повече от
90% колаген в сухо вещество. Той се извлича от рибешка кожа и приложението му предоставя на нашата кожа
елементи, необходими за производството на колаген и нашите фибробласти са принудени да се увеличат синтеза на този
уникален протеин. Кожата възвръща своя младежки вид, еластичност и блясък. Нашият продукт се произвежда по
естествен начин.
http://obiavidnes.com/obiava/94361/gel-za-lechenie-na-kojata-inventia

Страничен протектор за Samsung Galaxy Note 4 N910
Страничен протектор за Samsung Galaxy Note 4 N910, син
http://obiavidnes.com/obiava/94318/stranichen-protektor-za-samsung-galaxy-note-4-n910

*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc до
0882551735, довършителни ремонти-часно лице 0882551735
0882551735, ФИНИ ШПАКЛОВКИ.
-ГИПСОВА ШПАКЛОВКА.
-ЛАТЕКС БЯЛ И ЦВЕТЕН.
-ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
-ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ ПВЦ ДОГРАМА
С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ.
-ГИПСОВА МАЗИЛКА.
-ПРЪСКАНА МАЗИЛКА.
-МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ.
-ЗАМАЗКИ.
-ЗИДАРИЯ.
-БЪРЗО, КОРЕКНО, КАЧЕСТВЕНО, РАЗУМНИ ЦЕНИ, МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОЙТЕЛСТВОТО ,
ЦЕНИ ПРИ ОГЛЕД И ДОГОВОРКА НА МЯСТО. ЧАСНО ЛИЦЕ
-ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА...
http://obiavidnes.com/obiava/94360/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

Страничен протектор за Samsung Galaxy Note 4 N910
Страничен протектор за Samsung Galaxy Note 4 N910, червен
http://obiavidnes.com/obiava/94317/stranichen-protektor-za-samsung-galaxy-note-4-n910

Samsung SM-A300F GALAXY A3
Samsung SM-A300F GALAXY A3, златист, 4.5" (11.43 cm), четириядрен Cortex-A53 1.2GHz, 1GB RAM, 16GB Flash памет,
Android v4.4.4 (KitKat), 110g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94359/samsung-sm-a300f-galaxy-a3

Samsung SM-A300F GALAXY A3
Samsung SM-A300F GALAXY A3, сив, 4.5" (11.43 cm), четириядрен Cortex-A53 1.2GHz, 1GB RAM, 16GB Flash памет,
Android, v4.4.4 (KitKat), 110g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94358/samsung-sm-a300f-galaxy-a3

Samsung SM-A300F GALAXY A3
Samsung SM-A300F GALAXY A3, черен, 4.5" (11.43 cm), четириядрен Cortex-A53 1.2GHz, 1GB RAM, 16GB Flash памет,
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Android, v4.4.4 (KitKat), 110g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94357/samsung-sm-a300f-galaxy-a3

Samsung SM-A500F GALAXY A5
Samsung SM-A500F GALAXY A5, бял, 5.0" (12.70 cm), четириядрен Cortex-A53 1.2GHz, 2GB RAM, 16GB Flash памет,
Android 4.4 (KitKat), 123g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94356/samsung-sm-a500f-galaxy-a5

Samsung SM-A500F GALAXY A5
Samsung SM-A500F GALAXY A5, златист, 5.0" (12.70 cm), четириядрен Cortex-A53 1.2GHz, 2GB RAM, 16GB Flash памет,
Android 4.4 (KitKat), 123g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94355/samsung-sm-a500f-galaxy-a5

Samsung SM-A500F GALAXY A5
Samsung SM-A500F GALAXY A5, сребрист, 5.0" (12.70 cm), четириядрен Cortex-A53 1.2GHz, 2GB RAM, 16GB Flash памет,
Android 4.4 (KitKat), 123g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94354/samsung-sm-a500f-galaxy-a5

ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ
Основното училище в село Железино, Ивайловград носи името „Св. Св. Кирил и Методий“. Днес в него се образоват
ученици от 1 до 8 клас. Постройката е с поддържана материална база – оборудвани са компютърни стаи.
Преподавателите успяват да изградят образовани младежи възпитани в духа на възрожденската традиция. Контакти с
ръководството: тел. 088 432 3214, ул. Пробуда 3.
http://obiavidnes.com/obiava/94349/ou-sv-sv-kiril-i-metodiy

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/94346/inkubatori-8-vida-avtomatichni-i-8-vida-poluavtomatichni-

Апартамент под наем
Давам под наем многостаен етаж от къща. Първи етаж над гаражи. Полуобзаведен. Подходящ за семейство.
http://obiavidnes.com/obiava/94345/apartament-pod-naem

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/94338/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
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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/94337/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/94336/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/94335/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/94334/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/94333/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/94332/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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.

Страница 9/113

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.02.2015

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/94331/30-50-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/94330/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
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/94329/dohodna-nadomna-rabota

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/94328/dopylnitelna-rabota-ot-vkyshti-za-cyalata-strana

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/94327/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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Пакет "Свети Валентин" в Арт хотел Каза Арт от 13 Февруари до 15 Февруари 2015 г.
2 нощувки, 2 закуски, 1 романтична вечеря на 14 февруари по специалното ни меню ”Свети Валентин”
с божествени ястия - афродизиаци, дегустация на 3 вида вина от винарска изба Марян, музикална програма
live с дуо WEIL /неокласика с изпълнения на цигулка и китара/, ароматерапевтичен масаж за двама, финландска
панорамна сауна
от 359,00 лв. за двама.
Ако сте влюбени и желаете да очаровате своята любима или любим, ние Ви предлагаме един ексклузивен подарък!
Специално за Вас изготвихме пакета "Св.Валентин" - изживейте заедно с любимия човек неповторими мигове в
артистичната и романтична атмосфера на хотел Каза Арт, подарете незабравими емоции в една от тематичните
стаи на хотела и романтична вечеря по специалното ни меню "Св. Валентин" и празнична програма в ресторант Каза
Арт на 14 февруари.
Цената включва
* 2 нощувки със закуски за двама в тематична стая
* 1 романтична вечеря на 14 февруари по специалното ни меню "Свети Валентин" с ястия - афродизиаци
* дегустация на 3 вида вина от Винарска изба Марян
* музикална програма live с дует WEIL - неокласика с цигулка и китара
* ароматерапевтичен частичен масаж за двама
* безплатно ползване на финландска панорамна сауна
* безплатно ползване на маса за тенис, маса за шах, интернет, кабелна тeлевизия, паркинг
* всички ДДС и туристически такси
Доплащане за студио или апартамент
* 20,00 лв. на ден за студио
* 30,00 лв. на ден за апартамент
Празнично меню „Свети Валентин”
Уелкъм дринк
/по две хапки за всеки с крема сирене върху черен хляб и украса от фурми/
Салата „Романтика”
/комбинация от бейби спанак, манго, печурки и тиквени семки, поляти със зехтин/
Предястие „Купидон”
/филе от сьомга гарнирано с броколи и залято със сос Холандез/
Основно „Туптящо сърце”
За него
/месо от глиган задушено в червено вино, гарнирано с целина и боровинков сос, подправено с дафинов лист/
За нея
/пилешки гърди пълнени със сушени кайсии и пармезан, запечени на фурна и гарнирани с филирани бадеми сотирани в
тиган, поднесни с картофи с розмарин/
Десерт „Любовни трепети”
Шоколадово суфле
http://obiavidnes.com/obiava/94325/paket-sveti-valentin-v-art-hotel-kaza-art-ot-13-fevruari-do-15-fevruari-2015-g

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/94324/pochasova-rabota-ot-vkyshti

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ
БИЗНЕС-АД ЕАД ООД ЕООД

УСЛУГИ-PRETOR

GROUP

INC.

ИЗКУПУВАНЕ

НА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-PRETOR GROUP INC. ИЗКУПУВАНЕ НА БИЗНЕС-АД ЕАД ООД ЕООД и други
със задължения и юридически проблеми.
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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.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа,финансова и солидарна отговорност след сделката.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://vipbgportal.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/94323/specializirani-pravni-uslugi-pretor-group-inc-izkupuvane-na-biznes-ad-ead-ood-e

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-PRETOR GROUP INC. ИЗКУПУВАНЕ
БИЗНЕС-АД ЕАД ООД ЕООД и други със задължения и юридически проблеми.

НА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-PRETOR GROUP INC. ИЗКУПУВАНЕ НА БИЗНЕС-АД ЕАД ООД ЕООД и други
със задължения и юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата със Задължения, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция,
Пълна Промяна по Обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа,финансова и солидарна отговорност след сделката.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://vipbgportal.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/94322/specializirani-pravni-uslugi-pretor-group-inc-izkupuvane-na-biznes-ad-ead-ood-e

Оценител БГ - Експертни оценки
Нуждаете ли се от експертни оценки на апартамени за град София ? Заповядайте в на уеб сайтът на фирма Оценител
БГ, където ще можете да изберете нужната за вас услуга за оценки на имоти!
http://obiavidnes.com/obiava/94319/ocenitel-bg---ekspertni-ocenki

7" (17.8cm) фоторамка
7" (17.8cm) фоторамка, Maxell DPF-71, 480х234, поддържа SD, SDHC, MMC карти
http://obiavidnes.com/obiava/94316/7-178cm-fotoramka

Електронна книга Pocketbook 515 Mini
Електронна книга Pocketbook 515 Mini, 5" (12.7cm), 4GB Flash памет (+microSD слот), Wi-Fi 802.11n
http://obiavidnes.com/obiava/94315/elektronna-kniga-pocketbook-515-mini

Електронна книга Pocketbook Basic 2 PB614
Електронна книга Pocketbook Basic 2 PB614, 6" (15.24 cm), 4GB Flash памет (+microSD слот), Wi-Fi 802.11n
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http://obiavidnes.com/obiava/94314/elektronna-kniga-pocketbook-basic-2-pb614

Електронна книга Pocketbook Touch Lux 2
Електронна книга Pocketbook Touch Lux 2, 6" (15.24 cm), 4GB Flash памет (+microSD слот), Wi-Fi 802.11n
http://obiavidnes.com/obiava/94313/elektronna-kniga-pocketbook-touch-lux-2

Електронна книга Pocketbook Touch Lux 2 PB626
Електронна книга Pocketbook Touch Lux 2 PB626, 6" (15.24 cm), 4GB Flash памет (+microSD слот), Wi-Fi 802.11n
http://obiavidnes.com/obiava/94312/elektronna-kniga-pocketbook-touch-lux-2-pb626

ДЯВОЛА СЕГА МЕ КАРА-ВСЯКА ВЕЧЕР ДА ГО ПРАВЯ изпрати SMS с текст sexsi до номер
191999
ДЯВОЛА СЕГА МЕ КАРА-ВСЯКА ВЕЧЕР ДА ГО ПРАВЯ изпрати SMS с текст sexsi до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/94311/dyavola-sega-me-kara-vsyaka-vecher-da-go-pravya-izprati-sms-s-tekst-sexsi-do-nomer-1

ДЯВОЛА СЕГА МЕ КАРА-ВСЯКА ВЕЧЕР ДА ГО ПРАВЯ изпрати SMS с текст sexsi до номер
191999
ДЯВОЛА СЕГА МЕ КАРА-ВСЯКА ВЕЧЕР ДА ГО ПРАВЯ изпрати SMS с текст sexsi до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/94310/dyavola-sega-me-kara-vsyaka-vecher-da-go-pravya-izprati-sms-s-tekst-sexsi-do-nomer-1

ДЯВОЛА СЕГА МЕ КАРА-ВСЯКА ВЕЧЕР ДА ГО ПРАВЯ изпрати SMS с текст sexsi до номер
191999
ДЯВОЛА СЕГА МЕ КАРА-ВСЯКА ВЕЧЕР ДА ГО ПРАВЯ изпрати SMS с текст sexsi до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/94309/dyavola-sega-me-kara-vsyaka-vecher-da-go-pravya-izprati-sms-s-tekst-sexsi-do-nomer-1

С ТЕБ ГОТОВА СЪМ НА ГРЕШКИ,НЕПРИЛИЧНИ ИСКАМ ГИ ...DSM 090 363 111
С ТЕБ ГОТОВА СЪМ НА ГРЕШКИ,НЕПРИЛИЧНИ ИСКАМ ГИ ...DSM 090 363 111
http://obiavidnes.com/obiava/94308/s-teb-gotova-sym-na-greshkineprilichni-iskam-gi-dsm-090-363-111

ПАЛАВАТА КИЧКА,ОБИГРАНА Е МРЪСНИЧКА
ПАЛАВАТА КИЧКА,ОБИГРАНА Е МРЪСНИЧКА

GSM: 090 363 022

GSM: 090 363 022

http://obiavidnes.com/obiava/94307/palavata-kichkaobigrana-e-mrysnichka----gsm-090-363-022

СТРОГА ПОЛИЦАЙКА,СЪС СТЕГНАТИ ГЪРДИ И МАЛКО ДУПЕ DSM 090 363 111
СТРОГА ПОЛИЦАЙКА,СЪС СТЕГНАТИ ГЪРДИ И МАЛКО ДУПЕ DSM 090 363 111
http://obiavidnes.com/obiava/94306/stroga-policaykasys-stegnati-gyrdi-i-malko-dupe--dsm-090-363-111

Електронна книга Pocketbook Ultra PB650
Електронна книга Pocketbook Ultra PB650, 5MP, 4GB Flash памет (+microSD слот), Wi-Fi 802.11n
http://obiavidnes.com/obiava/94305/elektronna-kniga-pocketbook-ultra-pb650

СОЧНА И МНОГО ПОРОЧНА ТЪРСИ ВЗАИМНИ УДОВОЛСТВИЯ ПО СКАЙП ИЗПРАТИ
МИ СМС С ТЕКСТ SKYPESEX ДО НОМЕР 191999
СОЧНА И МНОГО ПОРОЧНА ТЪРСИ ВЗАИМНИ УДОВОЛСТВИЯ ПО СКАЙП ИЗПРАТИ МИ СМС С ТЕКСТ SKYPESEX
ДО НОМЕР 191999
http://obiavidnes.com/obiava/94304/sochna-i-mnogo-porochna-tyrsi-vzaimni-udovolstviya-po-skayp-izprati-mi-sms-s-tekst-
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АЗ СЪМ МАЯ И ТАКА ЩЕ ТЕ ОМАЯ GSM: 090 363 022
АЗ СЪМ МАЯ И ТАКА ЩЕ ТЕ ОМАЯ GSM: 090 363 022
http://obiavidnes.com/obiava/94303/az-sym-maya-i-taka-shte-te-omaya---gsm-090-363-022

ПЕПЕРУДА ВОЛНА, ВИНАГИ ПУТКА ДОВОЛНА -ТАНЯ DSM 090 363 111
ПЕПЕРУДА ВОЛНА, ВИНАГИ ПУТКА ДОВОЛНА -ТАНЯ DSM 090 363 111
http://obiavidnes.com/obiava/94302/peperuda-volna-vinagi-putka-dovolna--tanya---dsm-090-363-111

НЕУСТОИМАТА СИСИ- изпрати SMS с текст sisi до номер 191999
НЕУСТОИМАТА СИСИ- изпрати SMS с текст sisi до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/94301/neustoimata-sisi--izprati-sms-s-tekst-sisi-do-nomer-191999

БЕЗ ПРИТЕНЦИИ И ЗАДРЪЖКИ ЯХАМ ВСЕКИ ЩО Е МЪЖКИ изпрати SMS с текст MYJKI
до номер 191999
БЕЗ ПРИТЕНЦИИ И ЗАДРЪЖКИ ЯХАМ ВСЕКИ ЩО Е МЪЖКИ изпрати SMS с текст MYJKI до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/94300/bez-pritencii-i-zadryjki-yaham-vseki-shto-e-myjki--izprati-sms-s-tekst-myjki-do-nom

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/94299/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! ЗА
ЦЯЛАТА СТРАНА
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/94298/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/94297/rabota-ot-vkyshti-za-cyalata-strana-

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/94296/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/94295/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/94294/dopylnitelni-prihodi-bez-investiciya

Електронна книга Pocketbook Ultra PB650
Електронна книга Pocketbook Ultra PB650, 6" (15.24 cm), 4GB Flash памет (+microSD слот), Wi-Fi 802.11n
http://obiavidnes.com/obiava/94293/elektronna-kniga-pocketbook-ultra-pb650

Електронна книга Pocketbook Ultra PB650 Emerald
Електронна книга Pocketbook Ultra PB650 Emerald, 6" (15.24 cm), 4GB Flash памет (+microSD слот), Wi-Fi 802.11n
http://obiavidnes.com/obiava/94292/elektronna-kniga-pocketbook-ultra-pb650-emerald

Калъф за електронна книга
Калъф за електронна книга, Pocketbook Basic PB 611/613/622, 6" (15.24cm)
http://obiavidnes.com/obiava/94291/kalyf-za-elektronna-kniga

Калъф за електронна книга
Калъф за електронна книга, Pocketbook Dots, 6" (15.24cm)
http://obiavidnes.com/obiava/94290/kalyf-za-elektronna-kniga
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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/94289/30-50-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/94288/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/94287/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/94286/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Интериорни врати цени!
Посетете нашият електронен сайт www.Borman.biz и направете вашият избор измежду многобройните интериорни
врати на ниски цени които можем да ви предложим ние от Борман Комерс!
http://obiavidnes.com/obiava/94285/interiorni-vrati-ceni
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"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ - ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ......

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

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

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

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
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+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/94284/izkupuvame-firmi---eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-so

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
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,
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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/94283/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Калъф за електронна книга
Калъф за електронна книга, Pocketbook Light two-sided, 6" (15.24cm)
http://obiavidnes.com/obiava/94282/kalyf-za-elektronna-kniga

Калъф за електронна книга
Калъф за електронна книга, Pocketbook Light two-sided, 6" (15.24cm)
http://obiavidnes.com/obiava/94281/kalyf-za-elektronna-kniga

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/94280/pochasova-rabota-ot-vkyshti

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/94279/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/94278/30-50-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/94277/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/94276/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Калъф за електронна книга
Калъф за електронна книга, Pocketbook PB 515, 5" (12.7cm)
http://obiavidnes.com/obiava/94275/kalyf-za-elektronna-kniga

Домофоннa cлушалка Commax DP-4VH
Домофоннa cлушалка Commax DP-4VH, за видеодомофон
http://obiavidnes.com/obiava/94274/domofonna-clushalka-commax-dp-4vh

Искате да говорите свободно АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК? Център МАКСИМА ще Ви
помогне за това!!!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА - Стара Загора Ви предлага курсове по ОБЩ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за
начинаещи и напреднали:
I ниво - (A1) - Elementary;
II ниво - (A2) - Pre-Intermadiate;
III ниво - (B1) - Intermediate;
IV ниво - (B2-C1) - Upper-Intermediate;
V ниво - (C1-C2) - Advanced.
Курсовете се провеждат в рамките на 100 учебни часа за всяко ниво, по водещата система на Оксфордския университет
– NEW HEADWAY - актуална, комуникативна и бързо развиваща говорните умения. С Вас ще работят квалифицирани и
опитни преподаватели /филолози/. Материалът се представя по достъпен, интересен и запомнящ се начин. Даваме Ви
възможност да овладеете езика по най-добрия начин. Целта ни е да предоставим гъвкаво и ефективно обучение, да
получите последователни и трайни знания, за да се чувствате уверени и да използвате езика в свободното си време и на
работа.
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА - Стара Загора Ви предлага отлично езиково обучение по НЕМСКИ
ЕЗИК за начинаещи и напреднали:
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1 ниво (А1);
2 ниво (А2);
3 ниво (B1);
4 ниво (B2-C1).
В рамките на 100 учебни часа за всяко от нивата с Вас ще работят квалифицирани и опитни преподаватели /филолози/
по успешната система на обучение –THEMEN AKTUEL , най-популярната и широко използвана. Акцентът е върху
комбинирано развитие на уменията за четене, писане, слушане, диалогична и монологична реч. Писмената реч, освен чрез
многобройните писмени упражнения, се развива и чрез създаване на текст по зададен модел. Усвояват се умения за
съставяне на лични и делови писма, лични документи и др. При устната реч се обръща особено внимание на свързването
на устните изказвания в текст, следва се постепенно увеличаване на обема и сложността на диалога или изложението
по дадена тема. Лексиката е въведена тематично, за да се усвои и затвърди в конкретна житейска ситуация.
Граматиката е систематизирана в приложение “Граматически преглед”. Всички учебни материали са осигурени от нас /
учебник, учебна тетрадка и CD /.
http://obiavidnes.com/obiava/94273/iskate-da-govorite-svobodno-angliyski-i-nemski-ezik-centyr-maksima-shte-vi-pomogn

Общувайте свободно на ИСПАНСКИ ЕЗИК !!! Център Максима ще Ви помогне за това!
Испанският език е най-разпространеният романски език, говорен от около 375 млн. души. Той е четвъртият най-говорим
език в света, след китайски, английски и хинди.
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – Стара Загора Ви предлага възможност да усвоите този мелодичен и
горещ език като се включите в групите по испански език за начинаещи и напреднали:
I ниво (А1) - начинаещи;
II ниво (А2) - средно напреднали;
III ниво (B1) - напреднали.
В рамките на 80 учебни часа с Вас ще работи квалифициран и опитен преподавател /филолог/ по успешната система на
обучение - NUEVO VEN.
Тя е комуникативно насочена, набляга на ежедневната употреба на модерния испански език, много ...Тя е комуникативно
насочена, набляга на ежедневната употреба на модерния испански език, много практична и подходяща за бързо усвояване
на езика. Лексиката и граматиката са базирани изцяло на реалния живот. Темите обхващат най-често срещаните
ежедневни ситуации. Създават се умения за общуване, съобразени с житейския опит и интереси на участниците,
езикова компетентност, знания и умения за усвояване на чуждия език. Паралелно се развиват основните умения слушане, говорене, четене и писане. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник и учебна тетрадка /.
Ние Ви предлагаме обучение в МАЛКА ГРУПА (3-4 човека), УДОБЕН ГРАФИК (сутрешни, дневни, вечерни и
съботно-неделни занятия). Предлагаме и индивидуален план, изцяло съобразено с Вашите потребности, интензитет на
обучение и ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН) с посочено
ниво на владеене на езика по Общата европейската езикова рамка.
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!
http://obiavidnes.com/obiava/94272/obshtuvayte-svobodno-na-ispanski-ezik--centyr-maksima-shte-vi-pomogne-za-tova

Научете ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК ЛЕСНО С НАС - Център Максима !!!
Италия е страна на изкуства, кулинарни съвършенства, отлични вина, музика и на влюбени. Нейният език се използва от
около 62 000 000 души в Италия и от още най-малко 500 000 в различни части на света. Хиляди са и тези, които от любов
към страната или афинитет към италианския, избират да изучават и говорят езика на Макиавели, Леонардо да Винчи,
Галилей и много други.
Ако и Вие сте сред симпатизантите, ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА - Стара Загора, Ви предлага
курсове по италиански език за начинаещи и напреднали:
1 ниво / А1 /;
2 ниво / А2 /;
3 ниво / B1 /.
Всяко ниво се провежда в рамките на 80 учебни часа. С Вас ще работи квалифициран и опитен преподавател /филолог/ по
успешната система на обучение – PROGETTO ITALIANO.
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Тя поднася в приятен и увлекателен вид граматичните особености на съвременния италиански език във ...
Тя поднася в приятен и увлекателен вид граматичните особености на съвременния италиански език във въвеждащи
диалози, систематизира в табличен вид разглежданата граматика, предлага готови схеми за общуване в основните
ситуации на ежедневието, дава познания за културните аспекти на модерната италианска реалност чрез автентични
текстове на италиански журналисти и писатели. Предложената в учебника информация се практикува и усвоява в
упражнения от учебната тетрадка. Мултимедийният диск към учебника предоставя възможност за развиване на
комуникативните умения и е подходящ, както за работа в учебно време, така и за допълнителни индивидуални занимания
в домашна обстановка. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в МАЛКИ ГРУПИ (3-4 човека). Избирате УДОБЕН ГРАФИК - ...
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в МАЛКИ ГРУПИ (3-4 човека). Избирате УДОБЕН ГРАФИК сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия. 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) с посочено ниво на владеене на езика по европейската езикова
рамка.
http://obiavidnes.com/obiava/94271/nauchete-italianski-ezik-lesno-s-nas---centyr-maksima-

Курсове по СКАНДИНАВСКИ ЕЗИЦИ в Център МАКСИМА - Стара Загора!
Днес на пазара на труда изключително ценени са онези кадри, които владеят скандинавски езици. Така че, ако търсите
дългосрочна инвестиция на средства, време и усилия, ние Ви съветваме да изберете обучение по скандинавски език в
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА - Стара Загора. Ние предлагаме специализирано езиково обучение,
разпределено в три нива, по:
НОРВЕЖКИ ЕЗИК;
ШВЕДСКИ ЕЗИК;
ДАТСКИ ЕЗИК;
НИДЕРЛАНДСКИ (ХОЛАНДСКИ) ЕЗИК.
Обучението за едно ниво по даден език се провежда в индивидуална форма в рамките на 40 учебни часа. Избирате
УДОБЕН ГРАФИК (сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия), изцяло съобразено с Вашите потребности,
интензитет на обучение и ангажираност. Има възможност за избор между различни учебни системи. След положен
тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН) с посочено ниво на
владеене на езика по европейската езикова рамка. За да се запишете за обучение, е необходимо да се свържете с нас на
посочените контакти.
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!Един нов език може да промени живота Ви и да отвори
нови възможности пред Вас!
http://obiavidnes.com/obiava/94270/kursove-po-skandinavski-ezici-v-centyr-maksima---stara-zagora

Учете РУСКИ ЕЗИК С НАС - Център Максима Стара Загора !!!
Руският е индоевропейски език, географски най-разпространеният език в Евразия и най-използваният славянски език в
света, говорен от около 260 000 000 души. Tотално отречен преди години, днес руският език отново набира все по-голяма
популярност, а най-неочаквано се оказва , че на руски може да се общува с хора от Китай и Япония. Руският
икономически пазар предлага много възможности за развитие на бизнес, а това поражда търсене и свободни работни
места за рускоговорящи служители. Близостта му с българския език го прави лесен за усвояване, а многообразието на
руската култура – интересен и желан.
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА - Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по РУСКИ ЕЗИК
за начинаещи и напреднали в три нива:
1 ниво (А1) - начинаещи;
2 ниво (А2) - средно начинаещи;
3 ниво (B1-B2) - напреднали.
Всяко ниво се провежда в рамките на 80 учебни часа. С Вас ще работи квалифициран и опитен преподавател /филолог/ по
успешна система на обучение - НЕТ ПРОБЛЕМ, развиваща четирите ключови умения: за четене, слушане, писане и
говорене. ВСИЧКИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ СА ОСИГУРЕНИ ОТ НАС / учебник, учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в МАЛКИ ГРУПИ (3-4 човека).Избирате УДОБЕН ГРАФИК – ...
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в МАЛКИ ГРУПИ (3-4 човека).
Избирате УДОБЕН ГРАФИК – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия.
Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с Вашите потребности, интензитет на обучение и
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ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН) с посочено
ниво на владеене на езика по Общата европейската езикова рамка.
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!
http://obiavidnes.com/obiava/94269/uchete-ruski-ezik-s-nas---centyr-maksima-stara-zagora-

КУРСОВЕ ПО РАЗГОВОРЕН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК в Център Максима
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – Стара Загора Ви предлага курс по РАЗГОВОРЕН АНГЛИЙСКИ
ЕЗИК:
за всички, които знаят, но..... не могат да кажат и имат желание да преодолеят езиковата бариера.
за всички, на които им е омръзнало от правила и граматики и много искат да се научат да говорят.
за всички, които искат да поддържат и усъвършенстват познанията си по езика.
Обучението е разпределено в три нива:
Intermediate;
Upper-Intermediate;
Advanced.
За да започнете курс трябва да положите входен тест (безплатен) с граматика и лексика от сферата на общия
английски език с цел оценяване на реалните знания и определяне на подходящото ниво на обучение за Вас.
Хорариумът е 80 учебни часа за всяко ниво. С Вас ще работи квалифициран и опитен преподавател /филолог/ по
успешната система на обучение на Оксфордския университет - CLOCKWISE.По време на обучението:
се моделират различни житейски ситуации, ролеви постановки и дискусии;
сами може да изберете тема, която Ви е интересна и да водите активна беседа с всички участници;
знаете предварително темата за следващия урок, така че да може да я обмислите;
попълвате речниковия си запас с нови думи и фрази, отработвате и правилно произношение;
получавате обучение насочено изцяло към това Вие свободно да заговорите на английски език!
Занятията се водят в МАЛКА ГРУПА /4 - 7 човека/,
в удобно за Вас време (дневни, вечерни или съботно-неделни занятия), в съвременна и модерна материална база.
Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с Вашите потребности и ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН).
ДОСТЪПНИ ЦЕНИ и отстъпки за фирми и групи! Възможност за разсрочено плащане на таксата, без оскъпяване!
ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И ПРЕОДОЛЕЙТЕ С НАС ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА!
http://obiavidnes.com/obiava/94268/kursove-po-razgovoren-angliyski-ezik-v-centyr-maksima

ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА - Стара Загора Ви предлага курсове по
ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАТИ
Езиковата компетентност е изключително важна!
ЦЕНТЪР ЗА OБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – Стара Загора предлага пълен спектър от курсове за възрастни.
Освен за удоволствие, при нас може да научите чужд език, който да използвате в бизнес среда, да се научите не просто
да четете и пишете на чуждия език, но да разбирате и мислите на него.
Ние Ви предлагаме подготовка в рамките на 50 - 100 учебни часа за всеки от следните сертификати: FCE, CAE, CPE,
ILEC, SAT, TOEFL, IELTS, DSH, DaF, DELF, DALF, DELE, CILS.
Обучението се води по индивидуален план, изцяло съобразен с Вашите възможности, потребности и ангажираност. По
време на обучението Вие:
повишавате и затвърждавате своите познания;
работите задълбочено по всеки компонент от изпитния формат;
получавате съвети и стратегии за успешно полагане на изпита;
тествате знанията си чрез пробен изпит;
придобивате нужната увереност за отлични резултати.
ЦОН МАКСИМА е лицензиран към МОН и Националната Агенция за квалификация и преквалификация към МС.
Гарантираме ефективност на обучението и отлични резултати!
Имате възможност за разсрочено плащане на таксата.
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ИЗБЕРЕТЕ НАС ЗА ВАШ ПАРТНЬОР В СВОЯТА ПОДГОТОВКА ЗА СЕРТИФИКАЦИЯ!
http://obiavidnes.com/obiava/94267/centyr-za-obrazovanie-i-nauka-maksima---stara-zagora-vi-predlaga-kursove-po-podg

Започнете КУРС ПО AUTOCAD в Център МАКСИМА!!!
AutoCAD е едно от най-популярните софтуерни приложения за проектиране и чертане. Днес повечето проекти, които Ви
се налага да правите, с помощта на такъв вид програма позволява да моделирате сложни неща, много по-продуктивно и
по-точно, отколкото преди. Все повече архитекти, инженери, интериорни дизайнери, мениджъри на проекти в
различните отрасли, редовно използват този софтуер за проектиране и моделиране. С обучение по AutoCAD, Вие
създавате здрави основи и се учите как да го използвате правилно и да работите в тази индустрия. Всеки от Вас, който
премине успешно теста и покаже компетентност, получава легитимно удостоверение.
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА - Стара Загора Ви дава възможност да се включите в група за курса и
да преминете професионално обучение. Ние притежаваме висок стандарт на преподаване, съобразено със съвременните
постижения в компютърните технологии и осигурено от квалифицирани преподаватели в съвременна учебна база.
Обучението се провежда в рамките на 45 учебни часа в МАЛКА ГРУПА /3 - 4 човека/.
Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с Вашите потребности и предпочитания.
Избирате УДОБЕН ГРАФИК – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН).
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Една нова компетенция може да отвори нови възможности пред Вас и да промени живота Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/94266/zapochnete-kurs-po-autocad-v-centyr-maksima

Домофонно табло
Домофонно табло, Commax DRC-14AC2, цветно, за 14 абоната
http://obiavidnes.com/obiava/94265/domofonno-tablo

КУРС ПО ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН, ПРЕДПЕЧАТ И РЕКЛАМА - в Център Максима!!!
Днешното информационно общество изисква умения и знания при визуалното поднасяне на информацията. Похватите и
инструментите при графичен дизайн включват пълноценно използване на най-новите технологии и средства: графични
системи за създаване, обработка, съхранение и отпечатване на изображения; основни понятия в рисуването и работата
с цветовете; всички техники по графично проектиране и представяне в програмни продукти като Photoshop и Coreldraw;
редактиране на растерни изображения (снимки, рисувани графики), туширане на изображения, прехвърляне на части от
едно изображение в друго, премахване и добавяне на елементи в изображението; работа с текст и лого; използване на
програми като InDesign и Illustrator за дизайн и оформление на страници.ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
МАКСИМА – Стара Загора Ви предлага специализирани курсове в две направления:
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН, ПРЕДПЕЧАТ И РЕКЛАМА,
включва изучаване на програмите:
Photoshop, Illustrator и Indesign;
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И РЕКЛАМА,
включва изучаване на програмите:
Photoshop и Coreldraw.
Всяко от обученията се провежда в рамките на 45 учебни часа. Предлагаме и отделни курсове за всяка от програмите по
Ваш избор в рамките на 30 учебни часа. Като център за професионално обучение ние притежаваме висок стандарт на
преподаване, съобразено със съвременните постижения в компютърните технологии и осигурено от квалифицирани
преподаватели в съвременна учебна база.
Обучението се провежда в МАЛКА ГРУПА /3 - 4 човека/.
Избирате УДОБЕН ГРАФИК – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия.
Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с Вашите потребности и предпочитания.
След положен финален тест издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН).
Достъпни цени, отстъпки за фирми и групи! Възможност за разсрочено плащане, без оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Изберете нас за Ваш партньор!
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http://obiavidnes.com/obiava/94264/kurs-po-grafichen-dizayn-predpechat-i-reklama---v-centyr-maksima

Курсове - СЧЕТОВОДСТВО, ТРЗ, ВАЛУТЕН КАСИЕР в Център МАКСИМА! Нови групи!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА - Стара Загора Ви предлага курс по ПРАКТИЧЕСКО
СЧЕТОВОДСТВО на малък и среден бизнес. Специално сме съставили ефективен план на обучение, състоящ се от три
основни модула, включващи професионална насоченост към:
нормативните актове;
организация на счетоводството в малки предприятия (с едностранно или двустранно отчитане);
организация на счетоводството в големи предприятия ( при задължително прилагане на двустранно счетоводство);
отчитане на ДДС;
установяване и отчитане на данъците от печалбата;
и накрая сме включили практическа работа със счетоводни програми, актуални в бранша.
Ще бъдете обучавани с доказани ПРОФЕСИОНАЛИСТИ в бранша.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в МАЛКИ ГРУПИ (3-4 човека).
Избирате УДОБЕН ГРАФИК – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН).
Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и
ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване!
http://obiavidnes.com/obiava/94263/kursove---schetovodstvo-trz-valuten-kasier-v-centyr-maksima-novi-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/94262/otslabnete-s-lida

Домофонно табло
Домофонно табло, Commax DRC-4DC, цветно, за 4 абоната
http://obiavidnes.com/obiava/94261/domofonno-tablo

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/94260/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/94259/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
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,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/94258/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/94257/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Домофонно табло
Домофонно табло, Commax DRC-8AC2, цветно, за 8 абоната
http://obiavidnes.com/obiava/94256/domofonno-tablo

КУРСОВЕ ПО КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ за начинаещи и напреднали в Център
МАКСИМА!!!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА - Стара Загора Ви предлага курсове по компютърна грамотност за:
· НАЧИНАЕЩИ (I ниво) - включва работа с WINDOWS, INTERNET, MS Office WORD и EXСEL.
· НАПРЕДНАЛИ (II ниво) - насочено към задълбочена работа с WINDOWS, INTERNET и детайлно изучаване на
програмите MS Office WORD, EXСEL, POWER POINT, OUTLOOK / ACCESS.
Като център за професионално обучение ние притежаваме висок стандарт на преподаване, съобразено със съвременните
постижения в компютърните технологии и осигурено от квалифицирани преподаватели в съвременна учебна база.
Всяко от обученията се провежда в рамките на 50 учебни часа, в МАЛКА ГРУПА /4 -5 човека/.
Избирате УДОБЕН ГРАФИК – сутрешни, дневни, вечерни или съботно-неделни занятия.
Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности и предпочитания.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН).
Достъпни цени, отстъпки за фирми и групи! Възможност за разсрочено плащане, без оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Изберете нас за Ваш партньор!
http://obiavidnes.com/obiava/94255/kursove-po-kompyutyrna-gramotnost-za-nachinaeshti-i-naprednali-v-centyr-maksima

Домофонно табло
Домофонно табло, Commax DRC-GAC, с цифрово избиране, до 99 абоната
http://obiavidnes.com/obiava/94254/domofonno-tablo

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/94253/otslabnete-s-lida

Пейнт Зуум Боядисвайте лесно, бързо и качествено
Пейнт Зуум
Боядисвайте лесно, бързо и качествено с оригиналния Пейнт Зум, който ние Ви предлагаме.
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Пистолетът е направен от висококачествени, здрави и леки материали и мощен мотор от 650 вата.
Спестете си време и пари с тази нова технология, гарантираща Ви изразходване на по-малко боя и
равномерно боядисване на всички видове повърхности.
”БГ магазин” предлага на своите клиенти най-добрата и атрактивна цена на този уред,
заповядайте при нас!
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/94252/peynt-zuum-boyadisvayte-lesno-byrzo-i-kachestveno

Виброплейт фитнес урeд
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/94251/vibropleyt-fitnes-ured

Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба, дискова херния
ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
АШИ ЕЛЕКТРОДИ
ИНФРАЧЕРВЕНА ТЕРАПИЯ
МАГНИТНА ТЕРАПИЯ
ТОПЛИННА АКУПУНКТУРНА ТЕРАПИЯ
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/94250/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-na-diskopatii

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 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,
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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 MagicPRO :
O Дъжина: 190 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 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 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/94249/masajna-kushetka-magicpro-2

Домофонно табло
Домофонно табло, Commax DRC-MSC, с цифрово избиране, до 200 абоната
http://obiavidnes.com/obiava/94248/domofonno-tablo

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/94247/30-50-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
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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://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/94246/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА - ЗАПОЧНЕТЕ ВЕДНАГА ДА ПЕЧЕЛИТЕ !
*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/94245/dohodna-nadomna-rabota---zapochnete-vednaga-da-pechelite-

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/94244/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/94243/nemski-ezik---kursove-i-uroci

Английски език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
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- 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/94242/angliyski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

Италиански език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системата Progetto Italiano;
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/94241/italianski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

Френски език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по систeмата ECHO.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/94240/frenski-ezik----kursove-i-individualni-uroci

Испански език - курсове и уроци
Курсове и индивидуални уроци по испански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по систeмите Aula Internacional за възрастни и Gente joven за ученици.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/94239/ispanski-ezik---kursove-i-uroci
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Цветен монитор
Цветен монитор, Commax CAV-35GN, TFT, LCD, 3.5”, за системи GATE VIEW
http://obiavidnes.com/obiava/94238/cveten-monitor

Нотариални актове – превод и легализация
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,
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/94237/notarialni-aktove--prevod-i-legalizaciya

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/94236/otslabnete-s-lida

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/94235/rabota-za-30-min-na-den

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
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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/94234/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

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/94233/cours-de-bulgare-pour-trangers

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
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/94232/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

PRETOR GROUP-Купуваме
несъстоятелност.

АД

ЕАД

ООД

ЕООД

със

задължения,пред

фалит

или

Правни Услуги » PRETOR GROUP INC.-Купуваме АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,пред фалит или несъстоятелност.
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След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа,
Финансова и Солидарна Отговорност.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ-ЕООД ООД-Търговски Закон.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един
съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АД ЕАД.
Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.
Акционерите носят отговорност за поетите от АД задължения до размера на направените вноски акции, без да
отговарят с личното си имущество.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://vipbgportal.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/94231/pretor-group-kupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniyapred-falit-ili-nesystoyateln

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/94230/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Продажба на фирма-АД ЕАД / ЕООД ООД-Прехвърляне на дружествени дялове.
Правни Услуги » PRETOR GROUP INC.-Купуваме АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,пред фалит или несъстоятелност.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
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по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа,
Финансова и Солидарна Отговорност.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДЯЛОВЕ-ЕООД ООД-Търговски Закон.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един
съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА АД ЕАД.
Дружеството отговаря към кредиторите с имуществото си.
Акционерите носят отговорност за поетите от АД задължения до размера на направените вноски акции, без да
отговарят с личното си имущество.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://vipbgportal.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/94229/prodajba-na-firma-ad-ead--eood-ood-prehvyrlyane-na-drujestveni-dyalove

Цветен монитор
Цветен монитор, Commax CAV-35NM, TFT, LCD, 3.5”, за системи Multi-Entry
http://obiavidnes.com/obiava/94228/cveten-monitor

Домофонно табло
Домофонно табло, MIWI BASIC 1062/101D-BG, контрол на достъпа с код, вандалоустойчиво
http://obiavidnes.com/obiava/94227/domofonno-tablo

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/94226/30-50-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/94225/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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Lenovo S90 (P0S3000PRO)
Lenovo S90 (P0S3000PRO), сив, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm) AMOLED, четириядрен Qualcomm 1.2GHz, 2GB RAM,
32GB Flash памет, Android 4.4 (Kitkat). 120g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94224/lenovo-s90-p0s3000pro

0882551735,ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО. фини шпакловки. гипсова
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. замазки. зидария зида и тераси и преградни стени. качествено, корекно, цени на място. започване веднага,
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.
http://obiavidnes.com/obiava/94223/0882551735dokazano-kachestvo--fini-shpaklovki--gipsova

Lenovo S90 (P0S3001CRO)
Lenovo S90 (P0S3001CRO), платина, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm) AMOLED, четириядрен Qualcomm 1.2GHz, 2GB
RAM, 32GB Flash памет, Android 4.4 (Kitkat). 120g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94222/lenovo-s90-p0s3001cro

Kолонка QC 18-T
Kолонка QC 18-T
http://obiavidnes.com/obiava/94221/kolonka-qc-18-t

Kолонка QC-78
Kолонка QC-78, радио
http://obiavidnes.com/obiava/94220/kolonka-qc-78

Kолонка TD-V36
Kолонка TD-V36, радио
http://obiavidnes.com/obiava/94219/kolonka-td-v36

2.1 Thunder THS-C205
2.1 Thunder THS-C205
http://obiavidnes.com/obiava/94218/21-thunder-ths-c205

2.1 Thunder THS-C255
2.1 Thunder THS-C255
http://obiavidnes.com/obiava/94217/21-thunder-ths-c255

2.1 Thunder THS-C285
2.1 Thunder THS-C285, поддържа USB/SD Card, дистанционно
http://obiavidnes.com/obiava/94216/21-thunder-ths-c285

5.1 Thunder THS-C515
5.1 Thunder THS-C515, поддържа USB/SD Card, дистанционно
http://obiavidnes.com/obiava/94215/51-thunder-ths-c515

10/100/1000 Mbps
10/100/1000 Mbps, PCI-E, RTL8111
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http://obiavidnes.com/obiava/94214/101001000-mbps

Mp3 плейър
Mp3 плейър, Micro SD Слот, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/94213/mp3-pleyyr

Давам под наем двустаен апартамент в Плевен
Давам под наем двустаен апартамент в град Плевен,ЖК Дружба бл412,3 етаж,обзаведен,
180лева наем--депозит
http://obiavidnes.com/obiava/94212/davam-pod-naem-dvustaen-apartament-v-pleven

Mp3 плейър
Mp3 плейър, Micro SD Слот, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/94211/mp3-pleyyr

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/94210/30-50-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/94209/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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/
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-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/94208/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/94207/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Фолклорни музикално-танцови програми за Вашия празник
Решили сте да очаровате и изненадате, или да подарите нещо различно на себе си, на вашите любими хора и специални
гости…. Ние „Глагорци”- те сме... тук, за да внесем колорит и настроение във вашия специален ден. Ако сте запленени
от Българската народна музика и държите на родните обичаи и традиции, или просто сте решили да се забавлявате по
различен начин, тогава нека го направим заедно, за да превърнем Вашите специални моменти в незабравими спомени за
цял живот.
Предлагаме Ви:
- Сватби/ритуали за извеждане на булка, фолклорно посрещане в ресторант, кумова ръченица, анимации с гостите/
- Годишнини
- Тържества
- Празнични поводи
- Представяния и откривания
И още, и още .....
Можете да отправяте своите директни заптвания и желания за Вашите празнични поводи на упоменатите тук
контакти:
0888 570 840 – Драгомир Иванов
info@glagorci.com
www.glagorci.com
http://www.facebook.com/ffglagorci
http://obiavidnes.com/obiava/94206/folklorni-muzikalno-tancovi-programi-za-vashiya-praznik

Mp3 плейър
Mp3 плейър, Micro SD Слот, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/94205/mp3-pleyyr

MP3 плейър
MP3 плейър, дисплей, Micro SD Слот, различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/94204/mp3-pleyyr

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ - ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ......

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

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

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

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/94203/izkupuvame-firmi---eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-so

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
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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.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
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+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/94202/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Работа в свободното време
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/94201/rabota-v-svobodnoto-vreme

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/94200/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/94199/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/94198/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/94197/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Батерия (замесител) за телефон Nokia BL-4D/N97 Mini/E5/N8/E7
Батерия (замесител) за телефон Nokia BL-4D/N97 Mini/E5/N8/E7, 3.7V/1200 mAh
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http://obiavidnes.com/obiava/94196/bateriya-zamesitel-za-telefon-nokia-bl-4dn97-minie5n8e7

ЧЕХИЯ ПОСТОЯННА РАБОТА С ДОГОВОР ПО ЧЕШОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В
БЪЛГАРИЯ. ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства за европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,бирена фабрика,шоколадова
фабрика,печатница,пекарна,пералня,завод за авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови изделия,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.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.Подсигурени квартири.
Гарантирано посрещане,настаняване,започване на
работа,получаване на възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/94195/chehiya-postoyanna-rabota-s-dogovor-po-cheshoto-zakonodatelstvo

Зарядно за кола LDINIO DL-C22 12-14V
Зарядно за кола LDINIO DL-C22 12-14V, USB, 5V/2.1A
http://obiavidnes.com/obiava/94194/zaryadno-za-kola-ldinio-dl-c22-12-14v

Д
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail:fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/94193/detektivska-agenciya-foks-blagoevgradpetrichsandanskibansko

Зарядно за кола LDINIO DL -C23
Зарядно за кола LDINIO DL -C23, 2xUSB, 5V/3.1A
http://obiavidnes.com/obiava/94192/zaryadno-za-kola-ldinio-dl--c23

Зарядно за кола за iPhone
Зарядно за кола за iPhone
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http://obiavidnes.com/obiava/94191/zaryadno-za-kola-za-iphone

Купи детски играчки онлайн
Зарадвайте Вашето дете с оригинална детска играчка от Детски Магазин БГ. В нашия онлайн магазин ще намерите
богат асортимент от маркови и висококачествени играчки за момичета и момчета, както и широко разнообразие от
първокласни бебешки играчки, стоки и бебешки органични храни. Всеки артикул от нашия каталог, отговаря на всички
стандарти за безопасност, а доставката му до Вас е бърза и лесна.
Подарете на Вашето дете една или няколко детски играчки от нашия вълшебен каталог и провокирайте богатото
детско въображение!
Контакти с нас
ДЕТСКИ МАГАЗИН
website: http://www.detskimagazin.bg
e-mail: info@detskimagazin.bg
Телефон: 0888456808
FaceBook: https://www.facebook.com/detskimagazin.bg
Twitter: https://twitter.com/detskimagazinbg
Google: https://plus.google.com/b/104187339324799510902/104187339324799510902/posts
http://obiavidnes.com/obiava/94190/kupi-detski-igrachki-onlayn

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/94189/otslabnete-s-lida

Страничен протектор с гръб DeTech за iPhone 5G/S
Страничен протектор с гръб DeTech за iPhone 5G/S, лилав
http://obiavidnes.com/obiava/94188/stranichen-protektor-s-gryb-detech-za-iphone-5gs

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/94187/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/94186/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/94185/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Страничен протектор с гръб DeTech за iPhone 5G/S
Страничен протектор с гръб DeTech за iPhone 5G/S, червен
http://obiavidnes.com/obiava/94184/stranichen-protektor-s-gryb-detech-za-iphone-5gs

Целутрон Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2014
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена: 650 лв.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/94183/celutron-redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioterapiya-i-lifting

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
http://obiavidnes.com/obiava/94182/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -290лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 470 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/94181/detoksikator

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,
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плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/94180/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Страничен протектор с гръб за HTC DESIRE S/G12
Страничен протектор с гръб за HTC DESIRE S/G12, черен
http://obiavidnes.com/obiava/94179/stranichen-protektor-s-gryb-za-htc-desire-sg12

ALOE VERA
ALOE VERA
Гел за пиене с 91% сок от Алое Вера и 9% пчелен мед
Хранителна добавка с Витамин C
Сок от листата на Алое Вера
Сокът от сърцевината на Алое Вера е безценен дар от боговете, даващ на тялото скъпоценни градивни вещества!
Съдържа около 160 известни съставки, полезни за организма. Витамин С допринася за поддържане на нормалната
функция на имунната система, за защитата на клетките от оксидативен стрес, за образуването на колаген, за
нормалната функция на зъбите, костите, хрущяла и кръвоносните съдове. Витамин С допринася за намаляване
чувството на отпадналост и умора, увеличава усвояването на желязото. За Алоето Парацелзий казва: "Алое е златният
сок". В библията пише "Алое, смирна и тамян". Използва се в Аюрведа. Може да се приема от онкоболни.
Препоръчителен прием: За една истинска здравословна диета се насладете на натуралния сок от сърцевината на
листата на Алое Вера с мед, като го пиете самостоятелно или го смесете с вода или друг сок. Консумирайте три пъти
на ден по 20ml. След отваряне, съхранявайте шишето в хладилник и изконсумирайте сока бързо.
http://obiavidnes.com/obiava/94178/aloe-vera

Алое Вера
Алое Вера
99.6 % чист натурален сок - 500 ml
с Витамини С, B5, В6, В7 и В12
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Хранителна добавка
Предназначение: Сокът от сърцевината на Алое Вера е безценен дар от боговете, даващ на тялото скъпоценни градивни
вещества. Съдържа около 160 известни съставки полезни за организма. Витамините от група В допринасят за
нормалното функциониране на нервната система, за нормалното образуване на червени кръвни телца, за нормалния
синтез на цистеин. Витамин В6 допринася за регулирането на хормоналната дейност. Витамин В12 участва в процеса на
делене на клетките. Пантотеновата киселина допринася за нормалното протичане на метаболизма и производството на
енергия, за намаляване на чувството на отпадналост и умора. Биотинът допринася за поддържането на нормалното
състояние на косата и кожата, за нормалната функция на имунната система, за защитата на клетките от
оксидативен стрес, за образуването на колаген, за нормалната функция на зъбите, костите, хрущяла и кръвоносните
съдове. Витамин С увеличава усвояването на желязото.
Използваното растение Алое Вера(Barbadensis Miller) в този продукт има сертификат от Международния научен съвет
за Алое Вера(ASC)!
http://obiavidnes.com/obiava/94177/aloe-vera

ИМУНОКОЛ Перфект ПроБио
ИМУНОКОЛ Перфект ПроБио
15 капсули / опаковка
Хранителна добавка
Предназначение: Коластрата от крави е дар от природата. Тя е първият източник на хранителни вещества преди
млякото. Съдържа 37 естествени имуностимулатори и 8 фактори на растежа. Коластрата съдържа всичките 5
имуноглобулини. Имуноглобулините са големи протеинови молекули, съставляващи над 40% от протеините в кръвния
серум. Има пет класа имуноглобулини, които присъстват при всички млекопитаещи, включително и при хората. Всички
те започват със съкращението Ig и се различават по между си посредством главни букви A,D E G и М. Всеки има своя
собствена уникална аминокиселинна структура и изпълнява специфични функции в тялото. Те се появяват поотделно или
заедно в различни комбинации. Всеки вид може да унищожава или обезврежда специфичен агент. Пробиотици се наричат
"добрите" бактерии, които участват в нормалното функциониране на чревната среда и допринасят за нормалното
функциониране на имунната система. Имунокол Перфект съдържа специално разработени микрокапсулирани култури от
Лактобацилус ацидофилус и Бифидобактериум Лонгум, гарантиращи милиарди живи организми без нуждата от
специално съхранение.
http://obiavidnes.com/obiava/94176/imunokol-perfekt-probio

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/94175/otslabnete-s-lida

ЛЕНЕНО МАСЛО
Предназначение: Балансираните нива на холестерол и триглицериди са от съществено значение за здраво сърце и
сърдечно - съдовата система. Организмът ни не може сам да произвежда Омега 3, Омега 6 и Омега 9 мастни киселини,
ето защо те трябва да бъдат набавени като част от разнообразното ежедневно хранене. Лененото масло на ABO
PHARMA поддържа в оптимално състояние кръвоносната система и триглицеридите. Алфа - линоленовата киселина
(AЛК) от ленено масло допринася за поддържане на нормална концентрация на холестерол в кръвта.
http://obiavidnes.com/obiava/94174/leneno-maslo

ИМУНОКОЛ Перфект - течна коластра 60ml
ИМУНОКОЛ Перфект - течна коластра 60ml
Хранителна добавка
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Предназначение: Коластрата е дар от природата. Тя е първият източник на хранителни вещества преди млякото.
Съдържа 37 естествени имуномодулатори и 8 фактори на растежа. Кoластрата съдържа всичките пет
имуноглобулини. Имуноглобулините са големи протеинови молекули, съставляващи над 40% от протеините в кръвния
серум. Има пет класа имуноглобулини, които присъстват при всички млекопитаещи, включително и при хората. Всички
те започват със съкращението Ig и се различават по между си посредством главни букви A,D,E,Gи М.Всеки има своя
собствена уникална аминокиселинна структура и изпълнява специфични функции в тялото.Те се появяват поотделно или
заедно в различни комбинации. Всеки вид може да унищожава или обезврежда специфичен агент.
http://obiavidnes.com/obiava/94072/imunokol-perfekt---techna-kolastra-60ml

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/94173/pochasova-rabota-ot-vkyshti

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/94172/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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/94171/dopylnitelna-rabota-ot-vkyshti-za-cyalata-strana

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/94170/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Страничен протектор с гръб за HTC G14/G18
Страничен протектор с гръб за HTC G14/G18, черен
http://obiavidnes.com/obiava/94169/stranichen-protektor-s-gryb-za-htc-g14g18
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Съдебни решения – превод и легализация
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,
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/94168/sydebni-resheniya--prevod-i-legalizaciya

Страничен протектор с гръб за HTC G15/C510
Страничен протектор с гръб за HTC G15/C510, черен
http://obiavidnes.com/obiava/94167/stranichen-protektor-s-gryb-za-htc-g15c510

Разговорен английски
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
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http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/94166/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
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/94165/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
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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/94164/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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
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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/94163/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

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/94162/rabota-za-30-min-na-den

Страничен протектор с гръб за HTC HD3/MOZART
Страничен протектор с гръб за HTC HD3/MOZART, черен
http://obiavidnes.com/obiava/94161/stranichen-protektor-s-gryb-za-htc-hd3mozart

Съботно-неделни уроци по математика

телефон : 0898 753 578

Съботно-неделни уроци по математика
• За ученици 2- 9 клас
• Допълване обучението в училище
• Индивидуален подход
• Подготовка за контролни и класни работи
• Подготовка за математически олимпиади и конкурси
Дианабад, Дървеница, Изток, Изгрев, Младост 1, 1A
град София
телефон : 0898 753 578
http://obiavidnes.com/obiava/94160/sybotno-nedelni-uroci-po-matematika----telefon--0898-753-578

Зарядно за кола
Зарядно за кола, 12V-24V/USB, 5V/1A
http://obiavidnes.com/obiava/94159/zaryadno-za-kola

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/94158/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Зарядно за кола HAMA "Auto Detect" 2xUSB
Зарядно за кола HAMA "Auto Detect" 2xUSB, 12V-24V, 5V/4.8A
http://obiavidnes.com/obiava/94157/zaryadno-za-kola-hama-auto-detect-2xusb

Commax CDV-35H цветен видеодомофон
Commax CDV-35H цветен видеодомофон, до 2 камери, TFT, 3,5”
http://obiavidnes.com/obiava/94156/commax-cdv-35h-cveten-videodomofon

Commax CDV-35U цветен видеодомофон
Commax CDV-35U цветен видеодомофон, до 2 камери, TFT, 3,5”
http://obiavidnes.com/obiava/94155/commax-cdv-35u-cveten-videodomofon

Commax CDV-70A цветен видеодомофон
Commax CDV-70A цветен видеодомофон, до 2 камери, TFT, 7”
http://obiavidnes.com/obiava/94154/commax-cdv-70a-cveten-videodomofon

Commax CDV-70P цветен видеодомофон
Commax CDV-70P цветен видеодомофон, до 2 камери, TFT, 7”
http://obiavidnes.com/obiava/94153/commax-cdv-70p-cveten-videodomofon

Слушалка COMMAX DP-3HP
Слушалка COMMAX DP-3HP, cъвместима с всички 4 проводни камери
http://obiavidnes.com/obiava/94152/slushalka-commax-dp-3hp

ахранване за домофонна система MATIBUS с повече от един вход/един панел
ахранване за домофонна система MATIBUS с повече от един вход/един панел
http://obiavidnes.com/obiava/94151/ahranvane-za-domofonna-sistema-matibus-s-poveche-ot-edin-vhodedin-panel

Домофонно табло
Домофонно табло, MIWI-URMET MATIBUS 1052/101D-BG, вандалоустойчиво, захранване с модул 1052/31R
http://obiavidnes.com/obiava/94150/domofonno-tablo

Домофонно табло
Домофонно табло, MIWI-URMET MATIBUS 1052/103, захранване с модул 1052/31R
http://obiavidnes.com/obiava/94149/domofonno-tablo

Захранване за домофонна система MATIBUS с един вход/един панел
Захранване за домофонна система MATIBUS с един вход/един панел
http://obiavidnes.com/obiava/94148/zahranvane-za-domofonna-sistema-matibus-s-edin-vhodedin-panel
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ЛЕСНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ ОТ УЮТА НА СОБСТВЕНИЯТ ВИ ДОМ ! 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/94147/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

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/94146/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Слушалка MIWI-URMET 1132/620 Scaitel
Слушалка MIWI-URMET 1132/620 Scaitel, за системи BASIC и MATIBUS с бутон за отваряне на вратата
http://obiavidnes.com/obiava/94145/slushalka-miwi-urmet-1132620-scaitel

Всякакви строителни услуги, домашни ремонти и довършителни работи
Груб строеж , зидария ,къртене , вътрешни и външни топлоизолации ,машинна мазилка и замазка , машинно боядисване ,
хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова мазилка и шпакловка , усвояване на тераси , обръщане на ъгли ,сатен
гипс , теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс ,всякакви декорации и декоративни мазилки , боя , тапети
,всякакви нестандартни изпълнения с гипсокартон , окачени тавани , скрито осветление , ВиК ,Ел.инсталации ,ОиВ и др
.Оглед , безплатни консултации ,професионализъм , коректност , кратки срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/94144/vsyakakvi-stroitelni-uslugi-domashni-remonti-i-dovyrshitelni-raboti

Домофонна слушалка URMET Atlantico 1133
Домофонна слушалка URMET Atlantico 1133
http://obiavidnes.com/obiava/94143/domofonna-slushalka-urmet-atlantico-1133

Изгодни цени на генератори
Фирма "Христодор" продава малогабаритна, градинска и селскостопанска техника. СД "Христодор" е търговски
представител на водещи производители в тази област. В сайта на фирмата ще откриете актуална информация за цени
и технически характеристики както на любителска, така и на професионална техника: моторни триони, мотоблокове,
генератори и други. Фирмата предоставя гаранционен и извънгаранционен сервиз.
http://obiavidnes.com/obiava/94142/izgodni-ceni-na-generatori

Вратите на borman.biz.
Борман Комерс ще ви предложи такива врати каквито вие желаете да имате! Ние ще ви предложим най-добрите врати
Борман в София. Заповядайте на адресът ни Borman.biz !
http://obiavidnes.com/obiava/94141/vratite-na-bormanbiz

Домофонна слушалка URMET Atlantico 1133/1
Домофонна слушалка URMET Atlantico 1133/1
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http://obiavidnes.com/obiava/94140/domofonna-slushalka-urmet-atlantico-11331

Домофонна слушалка URMET Atlantico 1133/35А
Домофонна слушалка URMET Atlantico 1133/35А
http://obiavidnes.com/obiava/94139/domofonna-slushalka-urmet-atlantico-113335a

Курс по италиански език – B2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, В2. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена:
250 лева. Начало: 23.02.2014г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/94138/kurs-po-italianski-ezik--b2

Курс по италиански език – B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, ниво В1. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало: 24.02.15г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/94137/kurs-po-italianski-ezik--b1

Съботен курс по италиански език – А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало: 17.01.15г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/94136/syboten-kurs-po-italianski-ezik--a1

Интензивни курсове по бел и математика за 7. клас
Подгответе се с лекота и удоволствие за изпитите по бел и математика след 7. клас.
Интензивните курсове на образователен център "Нови хоризонти" Ви предлагат по 30 уч.ч. на предмет през пролетната
ваканция решаване на тестове, акцент върху най-важните точки от материала, Интензивни курсове и оценка според
критериите на МОН. Ще получите реална оценка за знанията си, така че да се явите на изпитите спокойни и уверени в
уменията си. Занятията се провеждат всеки ден от 08.04.15 г. до 13.04.2015 г., сутрин или следобед, по 6 уч.ч. на
посещение с включена почивка между блока часове. 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/94135/intenzivni-kursove-po-bel-i-matematika-za-7-klas

Подготовка за външно оценяване за 8 клас
Учебен център Орбис организира индивидуална подготовка по италиански, френски, испански, немски и английски език за
изпита след осми клас. Обучението включва преговор на граматиката, разширяване на лексиката и работа по формата
на изпита. Часовете се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време. Цената е 10 лв. на учебен час (40
минути).
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/94134/podgotovka-za-vynshno-ocenyavane-za-8-klas

Езикова подготовка за ученици от 1 до 12 клас
Учебен център Орбис организира езиково обучение за ученици от 1 до 12 клас по английски, френски, италиански,
испански, немски, румънски, шведски, фински и португалски език. Обучението включва помощ при подготвяне на
задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика. Заниманията се
провеждат в удобно на ученика и преподавателя време. Предлагаме също и подготовка за матура и изпити за получаване
на сертификат. Цена: 10 лева на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/94133/ezikova-podgotovka-za-uchenici-ot-1-do-12-klas

Онлайн обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално онлайн обучение по италиански, френски, испански, португалски, английски,
фински, унгарски и български език. Обучението се провежда във всички нива според Европейската езикова рамка (А1-C2) в
удобно за курсиста и преподавателя време и е предназначено за хора, които нямат възможност да посещават курсове,
работят от вкъщи или живеят в чужбина, а биха искали да научат нов език. Цената е 10 лева на учебен час (40 мин.)
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/94132/onlayn-obuchenie
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Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски и български език. Обучението се провежда във всички нива
според Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 10 лева на учебен час
(A1 – B2) и 12 лв. на учебен час (С1 – С2).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/94131/individualno-obuchenie

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/94130/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/94129/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-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/ !
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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/94128/30-50-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/94127/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/94126/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Домофонна слушалка URMET Signo 1140/1
Домофонна слушалка URMET Signo 1140/1
http://obiavidnes.com/obiava/94125/domofonna-slushalka-urmet-signo-11401

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/59706/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/94124/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
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нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/94123/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/94122/sigurna-rabota

Тематичен уикенд „Антични мигове” 30 Януари – 01 Февруари в хотел Каза Арт
Тематичен уикенд „Антични мигове”
30 Януари – 01 Февруари в хотел Каза Арт
2 нощувки със закуски, дегустация на 2 вида узо, по една традиционна гръцка салата, тематична вечер с гръцка музика
Live на 31 Януари
от 119,00 лв. на човек
Древна Гърция – родната люлка на велики идеи, философи, култура. Една страна обединила както герои така и наука и
поставила основата на днешния свят, такъв какъвто го познаваме.
Арт хотел Каза Арт Ви кани на едно пътешествие във великите дни на Елада.
Заповядайте на един уикенд, с аромат на узо, ритъм на сиртаки и вкусни гръцки ястия.
Цена на човек: 119,00 лв.
Цената включва
* 2 нощувки със закуски в тематична стая
* Дегустация на два вида узо.
* Традиционна гръцка салата
* Тематична вечер "Антични мигове" с гръцка музика на живо от формация "Унисон" - 31 Януари
* безплатно ползване на финландска панорамна сауна
* безплатно ползване на детски кът, тенис на маса, маса за шах, интернет, паркинг
* всички ДДС и туристически такси

Дете, настанено на допълнително легло в стая, апартамент или студио
до 3,99 години - не доплаща
от 4 до 12 години доплащат 30,00 лв.
Цената включва: 2 нощувки със закуски
Трети възрастен настанен на допълнително легло в стая, апартамент или студио
заплаща 79,00 лв.
Цената включва: 2 нощувки със закуски, дегустация на узо, гръцка салата,тематична вечер с музика на живо.
Доплащане за студио или апартамент
* 40 лв. за настаняване в студио
* 60 лв. за настаняване в апартамент
За Формация „Унисон“
Формация „Унисон“ е създадена през 1991 година от Илия Ганев (музикант, композитор, аранжор), който е и неин
ръководител през всичките тези години. Израснал в музикално семейство, съхраняващо българските традиции и култура,
Илия Ганев завършва музика – специалност „тамбура“ и започва работа в световно известния ансамбъл „Пирин“,
където в момента е концертмайстор на оркестъра. Фолклорните хоризонти се оказват малки за големия музикант и той
се впуска в търсения на други, различни от българския фолклор музикално – творчески решения, опити и проекти. Така с
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идеи, обърнати към 21 век, Илия Ганев започва да изпълнява и аранжира балканска музика, като приоритет е музиката
на южната ни съседка – Гърция. Кога с бузуки, кога с тамбура или китара, кога като беквокалист, съвместно с колегите
си от формация „Унисон“ изпълняват разнообразна балканска музика, която душата на слушателя инстиктивно познава,
а тялото възприема като непреодолим позив за танци. Със своя талант артистите от формацията внасят неустоим
колорит в музикалната ни култура. Така наред с участията им в България, все повече зачестяват и поканите за Гърция,
Македония, Сърбия.
http://obiavidnes.com/obiava/94121/tematichen-uikend-antichni-migove-30-yanuari--01-fevruari-v-hotel-kaza-art

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 зеленчуции,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за парфюмерия,за млечни
продукти,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички
професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За информация и
записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/94120/podbor-na-personal-za-rabota-v-chehiya-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 зеленчуции,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за парфюмерия,за млечни
продукти,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички
професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За информация и
записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/94119/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 зеленчуции,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за парфюмерия,за млечни
продукти,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички
професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За информация и
записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/94118/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 зеленчуции,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за парфюмерия,за млечни
продукти,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,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
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1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За информация и
записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/94117/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 зеленчуции,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за парфюмерия,за млечни
продукти,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички
професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За информация и
записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/94116/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 зеленчуции,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за парфюмерия,за млечни
продукти,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички
професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За информация и
записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/94115/sigurna-rabota-v-chehiya-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 зеленчуции,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за парфюмерия,за млечни
продукти,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички
професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За информация и
записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/94114/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

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 зеленчуции,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за парфюмерия,за млечни
продукти,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички
професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на
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езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За информация и
записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/94113/chehiya-dylgosrochnagarantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystvabez-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 зеленчуции,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за парфюмерия,за млечни
продукти,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички
професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За информация и
записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/94112/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 зеленчуции,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за парфюмерия,за млечни
продукти,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички
професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За информация и
записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/94111/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 на плодове и зеленчуции,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за парфюмерия,за млечни
продукти,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички
професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За информация и
записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/94110/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 зеленчуции,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за парфюмерия,за млечни
продукти,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички
професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За информация и
записване само на посочения телефон:00420774535951
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http://obiavidnes.com/obiava/94109/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 зеленчуции,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за парфюмерия,за млечни
продукти,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички
професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За информация и
записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/94108/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 зеленчуции,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за парфюмерия,за млечни
продукти,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички
професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За информация и
записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/94107/sigurna-rabota-v-chehiya-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 зеленчуции,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за парфюмерия,за млечни
продукти,за месо,цехове за хляб,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и
детайли,за
сортиране
на
пластмасови
бутилки,за
металургичен
цех,завод
за
авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика
за
шоколад,бирена
фабрика.Строителство-всички
професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до
1200 евро.Не е нужно знание на чешки език.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото преодоляване на
езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За информация и
записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/94106/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v

Модул за система URMET SINTHESI 1145/13
Модул за система URMET SINTHESI 1145/13, три бутона
http://obiavidnes.com/obiava/94105/modul-za-sistema-urmet-sinthesi-114513

Български език за чужденци
За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
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- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/94104/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски - ПЪРВО ниво
За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/94103/biznes-angliyski---pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
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За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/94102/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/94101/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Модул за система URMET SINTHESI 1145/59
Модул за система URMET SINTHESI 1145/59, празен
http://obiavidnes.com/obiava/94100/modul-za-sistema-urmet-sinthesi-114559

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,

Страница 64/113

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.02.2015

само за седмица се забелязват видими резултати.http://www.лида.net/ 0897735667
http://obiavidnes.com/obiava/94099/otslabnete-s-lida

Модул "Номер" за система URMET SINTHESI 1145/50
Модул "Номер" за система URMET SINTHESI 1145/50
http://obiavidnes.com/obiava/94098/modul-nomer-za-sistema-urmet-sinthesi-114550

кана за жива и мъртва вода
Обикновената чешмяна вода е неутрална. Пълна е с примеси, като хлор, флуор, тежки метали, котлен камък
причинявщ камъни в бъбреците и жлъчката и много други заболявания. Като цяло водата по търбопроводите
разболява, отслабва имунната система. Хлорът в нея също, а освен това и подтиска и отслабва мозъчните
функции.
Какво прави електрическият активатор за ВОДА?
1. На електролитен принцип водата бива разделена от неутрална на жива и мъртва.
2. Живата Вода действа стимулиращо, тонизиращо и с възстановителни функции за човешкия организъм.
Жива вода за астма
Жива вода за простуди
Жива вода за опорно двигателната с-ма
Жива вода за дихателната с-ма
Жива вода за имунната с-ма
Жива вода за храносмилателната с-ма
Жива вода за ниско кръвно
Жива вода за съня
Жива вода за кръвоносната с-ма
Жива вода за тонуса
Жива вода за нервната с-ма
Жива вода за идеална фигура
Жива вода киселините в стомаха
Жива вода за детоксикация
Мъртва вода за дезинфектант
Мъртва вода за високо кръвно
Мъртва вода за зъбобола
Мъртва вода за компреси
http://obiavidnes.com/obiava/94097/kana-za-jiva-i-myrtva-voda

Разговорно устройство
Разговорно устройство, за системи URMET 925, 1+n, регулатори на силата на говора и на микрофона
http://obiavidnes.com/obiava/94096/razgovorno-ustroystvo

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/94095/30-50-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/94094/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/94093/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Разговорно устройство
Разговорно устройство, за системи URMET 925, 4+n, регулатори на силата на говора и на микрофона
http://obiavidnes.com/obiava/94092/razgovorno-ustroystvo

Отслабни с Meizitang
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/94091/otslabni-s-meizitang

Разговорно устройство
Разговорно устройство, за системи URMET SINTHESI, 1+n, регулатори на силата на говора и на микрофона
http://obiavidnes.com/obiava/94090/razgovorno-ustroystvo

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/94089/otslabnete-s-lida

Металотърсач с PIC контролер
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи". http://gold2013.tk/ За
контакти GSM 0876709831
http://obiavidnes.com/obiava/94088/metalotyrsach-s-pic-kontroler

електрическa въдицa с дистанционно и автоматична смяна на режима
Продавам електрическa въдицa с дистанционно и автоматична смяна на режима на работа. Схеми, печатни платки и
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техническа документация на електрически въдици (любителски и професионални) и електронни примамки. За повече
информация вижте клипчето.
https://www.youtube.com/watch?v=DVaBbiUMnGs&feature=youtu.be
0876709831 www.doxy100.wix.com/ribar doxy100@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/94087/elektricheska-vydica-s-distancionno-i-avtomatichna-smyana-na-rejima

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/94086/inkubatori---vreme-e-za-lyupene

Разговорно устройство
Разговорно устройство, за системи URMET SINTHESI, 4+n, регулатори на силата на говора и на микрофона
http://obiavidnes.com/obiava/94085/razgovorno-ustroystvo

Свидетелства за съдимост – превод и легализация
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,
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/94084/svidetelstva-za-sydimost--prevod-i-legalizaciya

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 ... !!!
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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/94083/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 ... !!!
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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/94082/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

Lenovo Vibe X2
Lenovo Vibe X2, черен, 5" (12.7 cm), осемядрен MediaTek 6595m 2.0 GHz, 2GB RAM, 32GB Flash памет, Android 4.4 (Kitkat).
120g, 2г.гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/94081/lenovo-vibe-x2

Възможност за допълнителни доходи
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/94080/vyzmojnost-za-dopylnitelni-dohodi

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/94079/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/94078/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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/94077/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/94076/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/94075/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
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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/94074/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/94073/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

АБОКОЛИКЕН 320 капки
АБОКОЛИКЕН 320 капки
За сладки сънища
Хранителна добавка
Капки за бебета за по-добро разграждане на лактозата
Предназначение: Основната храна за бебетата са млякото, млечните продукти, майчината кърма, сухите млека, които
съдържат сложна захар, наречена ЛАКТОЗА, която е съставена от простите захари галактоза и глюкоза. ЛАКТАЗАТА е
ензим, естествено произвеждан от човешкото тяло, който е необходим за разграждане на сложните млечни захари до
прости захари и по този начин подпомага тяхното усвояване от организма. Лактазата подобрява разграждането на
лактозата при бебетата, които изпитват затруднения при разграждането на лактозата. Физиологичният временен
лактазен дефицит при кърмачетата води до напрежение в корема вследствие на останалата неусвоена лактоза, поета с
храната. ABOKOLIKEN съдържат Колоцинт и Копър-полезни билки познати от древността.
http://obiavidnes.com/obiava/94071/abokoliken-320-kapki

KOOL PATCH MIX
лепенка с гел срещу висока температура - 3 броя
с аромат на мента, пау-пау и бонбони
Предназначение: Лепенка с гел, помощно средство за намаляване на телесната температура. Медицински пластир, бърз и
лесен за употреба и поставяне. Подходящ както за новородени, така и за възрастни. Нежно прилепва за кожата и не
оставя следи. Облекчава неразположението при децата след имунизация. Охлаждащият му ефект трае 4 часа.
Има широкообхватен релаксиращ и облекчаващ ефект и при: главоболие, мигрена, изкълчвания, пренапрежение, локални
слънчеви изгаряния и прегрявания, махмурлук, отоци, навяхвания на мускули и стави.
http://obiavidnes.com/obiava/94070/kool-patch-mix

Флора за деца 10 сашета
Флора за деца
10 сашета - с живи бактерии и FOS
синбиотици за поддържане на чревния баланс
Хранителна добавка
Продуктът е полезен за поддържане на чревната флора на децата. Наличието на FOS допринася за правилното развитие
и активност на млечно-киселите бактерии и оказва благоприятно въздействие върху целия организъм.
http://obiavidnes.com/obiava/93610/flora-za-deca-10-sasheta

Флора за деца - 10 флакона
7 милиарда живи бактерии
Хранителна добавка
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Флора Kids е уникална комбинация от пробиотици, пребиотици и витамин В комплекс, специално създадена и съобразена с
нежния детски организъм. Полезна за поддържането на баланса на чревната флора.
http://obiavidnes.com/obiava/94069/flora-za-deca---10-flakona

Мултивитамини + калций за деца
Eфервесцентни разтворими таблетки с различни плодови вкусове
Хранителна добавка със захар и подсладители
http://obiavidnes.com/obiava/94068/multivitamini--kalciy-za-deca

KINDER - мултивитамини и минерали за деца
З0 таблетки за смучене с вкус на горски плодове
Хранителна добавка
Предназначение: KINDER мултивитамини и минерали за деца допринасят за нормалната функция на имунната система
по време на интензивни физически упражнения и след това. Поддържат нормалното състояние на костите и зъбите.
Повишават тонуса.
http://obiavidnes.com/obiava/94067/kinder---multivitamini-i-minerali-za-deca

Омега 3 Рибено масло от сьомга + Витамин D3 за деца “Рибчо”
Предназначение: EPA и DHA омега-3 мастни киселини са необходими и важни елементи в храненето на децата, особено
по-малките. Те допринасят за нормалната функция на мозъка, зрението и нормалната сърдечна функция. Витамин D3
допринася за поддържането на нормалнатa функция на имунната система и мускулите, нормалното състояние на
зъбите и костите. Допринася за нормалното усвояване и използване на калций и фосфор и нормална концентрация на
калий в кръвта.
http://obiavidnes.com/obiava/94066/omega-3-ribeno-maslo-ot-syomga--vitamin-d3-za-deca-ribcho

SSD 30GB
SSD 30GB, Kingston SSDNow mS200, mSATA 6Gb/s,
http://obiavidnes.com/obiava/94065/ssd-30gb

8" (20.32 cm) Prestigio MultiPad Wize 3008
8" (20.32 cm) Prestigio MultiPad Wize 3008, четириядрен ARM Cortex A7 1.20 GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD
слот), Android 4.4, 350g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94064/8-2032-cm-prestigio-multipad-wize-3008

ASRock B85M-DGS
ASRock B85M-DGS, B85, LGA1150, DDR3, PCI-E 3.0 (DVI&VGA), SB5.1, Lan1000, 4x SATA 6Gb/s, 2x USB 3.0, mATX, Bulk
http://obiavidnes.com/obiava/94063/asrock-b85m-dgs

ASRock Fatal1ty 970 Performance
ASRock Fatal1ty 970 Performance, AMD 970, AM3+, DDR3 2400+(OC), PCI-E 2.0, SB7.1, Lan1000, 6x SATA 3Gb/s RAID,0,1,10,
1x M.2 SSD, 4x USB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/94062/asrock-fatal1ty-970-performance

ASRock FM2A68M-DG3+
ASRock FM2A68M-DG3+, AMD A68H, FM2+, DDR3 2400+(OC), PCI-E 3.0 (DVI&VGA), Lan1000, 6x SATA 3Gb/s RAID,0,1,10,
2x USB3.0, mATX
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http://obiavidnes.com/obiava/94061/asrock-fm2a68m-dg3

ASRock FM2A78M-HD+
ASRock FM2A78M-HD+, AMD A78 FCH, FM2+, DDR3 1866, PCI-E 3.0 (HDMI&DVI), SB5.1, Lan1000, 6x SATA3 6Gb/s
RAID,0,1,10, 2x USB 3.0, mATX, Bulk
http://obiavidnes.com/obiava/94060/asrock-fm2a78m-hd

ASRock H81M-DGS R2.0
ASRock H81M-DGS R2.0, H81, LGA1150, DDR3, PCI-E 2.0 (DVI&VGA), SB5.1, Lan1000, 2x SATA 6Gb/s, 2x USB 3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/94059/asrock-h81m-dgs-r20

GF GTX 750 OC
GF GTX 750 OC, 2GB, Gigabyte GV-N750OC-2GL, PCI-E 3.0, GDDR5, 128-bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/94058/gf-gtx-750-oc

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/94057/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

GF GTX 750 Ti
GF GTX 750 Ti, 2GB, Gigabyte GV-N75TOC-2GL, PCI-E 3.0, GDDR5, 128-bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/94056/gf-gtx-750-ti

GF GTX 960
GF GTX 960, 2GB, Gigabyte GV-N960G1 GAMING-2GD, PCI-E 3.0, GDDR5, 128-bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/94055/gf-gtx-960

GF GTX 960
GF GTX 960, 2GB, Gigabyte GV-N960IXOC-2GD, PCI-E 3.0, GDDR5, 128-bit, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/94054/gf-gtx-960

GF 210
GF 210, 512MB, Palit, PCI-E 2.0, DDR3, 32-bit, пасивно охлаждане, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/94053/gf-210

Селфи стик Bluetooth
Селфи стик Bluetooth
http://obiavidnes.com/obiava/94052/selfi-stik-bluetooth
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Стани експерт с нашите обучения
Ние знаем как да станеш професионалист!
Специализирани обучения и допълнителна квалификация за собственици и управители в малкия и среден бизнес.
Формати на обучението – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/94051/stani-ekspert-s-nashite-obucheniya

Ускорен курс за земеделски производители
Дистанционно обучение съгласно изискванията на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони- „Европа
инвестира в селските райони“.
Формат на обучението – дистанционен.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/94050/uskoren-kurs-za-zemedelski-proizvoditeli

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 G2 (J4S63EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 G2 (J4S63EA), дву-ядрен Intel® Core™ i5 4210U 1.7/2.7 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB. 500GB HDD, 2x USB 3.0, Free DOS, 2.06 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94049/156-3962-cm-hp-probook-450-g2-j4s63ea

Публикуване на безплатни обяви в Интернет
Promotiram.eu е сайт, където всеки желаещ може, при това напълно безплатно, да публикува собствена обява. Започни
собствения си бизнес с хубава интернет реклама. Няма ограничения относно тематиката на постнатото, като при нас
ще откриете необятна пъстрота от предложения - Мотоциклети, АТВ, Части, Автоаксесоари и консумативи,
Недвижими имоти, Продажби, Наеми, Дом и градина, Мебели, Всичко за бита, Изкуство и декорация, Домашен майстор,
Градина, Електроника, битова техника, Компютри и периферия, Таблети, Телефони, Кухненски и домакински уреди,
Аудио техника, Камери, фотоапарати, фоторамки, Телевизори, DVD плейъри, приемници, Мода, Дрехи, Обувки,
Аксесоари, Парфюмерия и козметика, Бижутерия, Часовници и много други предложения от различни области на нашия
живот.
http://obiavidnes.com/obiava/94048/publikuvane-na-bezplatni-obyavi-v-internet

Интериорни и входни врати за Вашият дом!
-20% намаление на всички интериорни врати цвят череша.
Промоцията е валидна до изчерпване на количествата
Нови модели входни интериорни врати на изключителни цени! Можете да разгледате и другите ни предложение тук
http://www.vrati-abc.com/?cat=6
Заповядайте в шоурума ни в гр. Варна на адрес, бул. 8-ми Приморски Полк, полигона над плувния басейн по посока ж.к.
Виница
Тел: 052/493-684
Моб: 0899/691-035
mail: office@vrati-abc.com
web: www.VRATI-ABC.com
http://obiavidnes.com/obiava/94047/interiorni-i-vhodni-vrati-za-vashiyat-dom

Преходник USB А(м) към LAN 10/100MB
Преходник USB А(м) към LAN 10/100MB, до 480Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/94046/prehodnik-usb-am-kym-lan-10100mb
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Бебефон DCS-820L EyeOn™ Baby Junior Plus
Бебефон DCS-820L EyeOn™ Baby Junior Plus, 0.3Mpix, Wi-Fi, IR осветеност до 5m
http://obiavidnes.com/obiava/94045/bebefon-dcs-820l-eyeon-baby-junior-plus

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
ЕТО ТУК >>> http://easymoneybg.ovo.bg/
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: > http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК > http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК > http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/94044/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/94043/30-50-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/94042/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.
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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/94041/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/94040/-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/94039/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Ламинирани интериорни врати
ЛАМИНАТНИ ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ - нашите ламинатни интериорни врати са произведени от МДФ с ламинатно
покритие в над 10 цвята, имитация на различни дървесни декори. Максимално се доближават до естествената красота
на дървото. Нашите интериорни врати са подходящи за хотели, офиси, административни сгради и жилища.
Конструкция на интериорни врати: рамка от иглолистна дървесина с хартиен пълнеж – пчелна пита, затворена с две
МДФ ламинирани плоскости от избрания декор. Профилите за остъкление и первазите са с цвета на крилото.
За поръчки: http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com
http://obiavidnes.com/obiava/94038/laminirani-interiorni-vrati

Метални решетки от най-високо качество
Нашите метални решетки за вашата къща, апартамент, вила или офис сграда се изработват по точен размер, който е
взет от наш специализиран екип на място и по посока на отваряне на металните решетки избрана лично и изцяло от Вас.
Като цяло нашите метални решетки могат много лесно да се почистват с повечето стандартни домакински
почистващи препарати и да се боядисват в цвят по ваш избор след известно време. За клиентите, които имат
предпочитания към по-традиционните метални решетки - Каракашев и Син ЕООД предлага изключително качествени
класически видове метални решетки на добри цени.
За поръчки: http://xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com
http://obiavidnes.com/obiava/94037/metalni-reshetki-ot-nay-visoko-kachestvo

Метални врати от фирма Каракашев и Син ЕООД
Нашите метални врати са безопасни.
Сравнявайки с повечето от дъвените врати, нашите блиндирани метални врати са изработени от висококачествен
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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.
Имат дълъг експлоатационен прериод – изработени от професионалисти нашите метални врати са по-издръжливи.
Издръжливостта им на всякакви атмосферни условия ги прави много по-устойчиви то дървените врати. Тези метални
врати са с подобрено уплътнение, което гарантира устойчивост и издръжливост на дъжд, влага, силна топлина или
студ.
За повече информация: http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com
http://obiavidnes.com/obiava/94036/metalni-vrati-ot-firma-karakashev-i-sin-eood

Блиндирани врати за вашия дом и офис
КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е създадена през далечната 1993 год. и така вече има почти 20 години опит в
производството на висококачествени блиндирани врати, метални решетки и метални пощенски кутии. При нас ще
намерите врати на световно ниво и на много изгодни цени – достъпни за всеки, който уважава и иска да пази добре
своето имущество.
Ние предлагаме изработка на блиндирани врати (метални врати, метални решетки, метални пощенски кутии за входове,
врати за мазета и услугата монтаж врати) за апартаменти, къщи, бизнес сгради и офиси: нашите врати се изработват
по размер взет от наш екип на място и по посока на отваряне избрана от Вас.
За поръчки: http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/
http://obiavidnes.com/obiava/94035/blindirani-vrati-za-vashiya-dom-i-ofis

Топ оферта на метални врати
Нашите метални врати (блиндирани врати) са мерило за сигурност. Металните блиндирани врати са направени от
високо-качествен метал, който не може да бъде счупен или свален толкова лесно колкото дървените врати. Блиндирани
врати (метални врати) са много по-трудни за разбиване от крадците, които искат да получат достъп дадено
помещение. И по този начин нашите блиндирани врати ще направят офиса или апартамент Ви по-безопасно убежище за
всички, живеещи.
За повече информация: http://www.metalnivratibg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/94034/top-oferta-na-metalni-vrati

Обучение на ръководители на НАССР екипи
Специализирано професионално обучение на ръководители и членове на НАССР екипи. Получаване на сертификат при
завършването на курса.
Формати на обучението – дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/94033/obuchenie-na-rykovoditeli-na-nassr-ekipi

Отслабни с Meizitang
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/94032/otslabni-s-meizitang

Бебефон D-Link DCS-800L EyeOn
Бебефон D-Link DCS-800L EyeOn, 0.3Mpix, Wi-Fi, IR осветеност до 5m
http://obiavidnes.com/obiava/94031/bebefon-d-link-dcs-800l-eyeon

Немски език - курсове и уроци
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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/94030/nemski-ezik---kursove-i-uroci

Английски език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/94029/angliyski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

Италиански език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системата Progetto Italiano;
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/94028/italianski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

Френски език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по систeмата ECHO.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
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- 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/94027/frenski-ezik----kursove-i-individualni-uroci

Испански език - курсове и уроци
Курсове и индивидуални уроци по испански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по систeмите Aula Internacional за възрастни и Gente joven за ученици.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/94026/ispanski-ezik---kursove-i-uroci

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/94025/otslabnete-s-lida

Камера за видеонабюлдение D-Link DCS-2132L
Камера за видеонабюлдение D-Link DCS-2132L, 720p HD, Wi-Fi, Lan, IR осветеност до 5m
http://obiavidnes.com/obiava/94024/kamera-za-videonabyuldenie-d-link-dcs-2132l

Английски език – подготовка за матура
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по индувудуакен учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
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e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/94023/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Български език за чужденци – корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
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Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/94022/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/94021/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
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за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/94020/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Изкупува в София коли
Изкупува в София коли за скрап,бракувани,за части,старо желязо и рециклиране,стари бусове,джипове спрени от
движение.Издава документи за МВР и данъчна служба,експресно обслужване и реакция при обаждане за заявка.
Тел. 02/9465436,0887901663,0898980369,0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/94019/izkupuva-v-sofiya-koli

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/94018/pochasova-rabota-ot-vkyshti

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/94017/30-50-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/94016/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
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Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -290лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 470 лв !
За повече инфо
http://obiavidnes.com/obiava/94015/detoksikator

Riddex Pro Plus - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Riddex Pro Plus - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
Отървете дома си на плъхове, мишки и хлебарки и други досадни вредители! Както сте виждали по телевизията, просто
включвате Riddex Pro Plus и уредът започва да работи веднага!
"Риддекс Про Плюс" превръща дома ви в една невидима репелент област, в която гризачите просто не може да живеят.
Използва се патентована Digital Pulse технология от Motorola с Freescale микропроцесор.Ридекс Про създава непоносима
среда за вредителите, дори и в стените, прогонва ги далеч от дома ви. Riddex Pro Plus включва също и вградена нощна
светлина и LED светлини. За повече информация посетете нашите интернет магазини : www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/94014/riddex-pro-plus---ured-protiv-grizachi-hlebarki-mravki-payaci

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/94013/otslabnete-s-lida

Преводи от и на 30 езика
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/94012/prevodi-ot-i-na-30-ezika

Камера за видеонабюлдение D-Link DCS-2230
Камера за видеонабюлдение D-Link DCS-2230, 2Mpix, Wi-Fi, IR осветеност до 5m
http://obiavidnes.com/obiava/94011/kamera-za-videonabyuldenie-d-link-dcs-2230
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Камера за видеонабюлдение D-Link DCS-2330L
Камера за видеонабюлдение D-Link DCS-2330L, 720p HD, Wi-Fi, Lan, IR осветеност до 5m
http://obiavidnes.com/obiava/94010/kamera-za-videonabyuldenie-d-link-dcs-2330l

Камера за видеонабюлдение D-Link DCS-5020L
Камера за видеонабюлдение D-Link DCS-5020L, 0.3Mpix, Wi-Fi, Lan, IR осветеност до 8m
http://obiavidnes.com/obiava/94009/kamera-za-videonabyuldenie-d-link-dcs-5020l

0882551735,ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО. фини шпакловки. гипсова
0882551735,ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО.
фини шпакловки.4лв
гипсова шпакловка.4лв
латекс.2лв
топлоизолация.
обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.6лв
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/94008/0882551735dokazano-kachestvo--fini-shpaklovki--gipsova

Камера за видеонабюлдение
Камера за видеонабюлдение, D-Link DCS-7110, 720p HD, PoE, IR осветеност до 15m
http://obiavidnes.com/obiava/94007/kamera-za-videonabyuldenie

Microsoft Lumia 535 Dual SIM
Microsoft Lumia 535 Dual SIM, поддържа 2 sim карти, черен, 5" (12.7 cm), четириядрен Snapdragon™ 200 1.2GHz, 1GB
RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), Windows Phone 8.1, 146 g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94006/microsoft-lumia-535-dual-sim

Microsoft Lumia 535
Microsoft Lumia 535, бял, 5" (12.7 cm), четириядрен Snapdragon™ 200 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD
слот), Windows Phone 8.1, 146 g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94005/microsoft-lumia-535
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Microsoft Lumia 535
Microsoft Lumia 535, черен, 5" (12.7 cm), четириядрен Snapdragon™ 200 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD
слот), Windows Phone 8.1, 146 g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94004/microsoft-lumia-535

LG L Fino D290N
LG L Fino D290N, черен, 4.5" (11.43 cm), четириядрен Qualcomm 1.2Ghz, 1GB RAM, 4GB Flash памет (+micro SD слот),
Bluetooth 4.0, Android 4.4, 143g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94003/lg-l-fino-d290n

SSD 128GB Transcend mSATA
SSD 128GB Transcend mSATA, SATA3 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/94002/ssd-128gb-transcend-msata

SSD 256GB Transcend
SSD 256GB Transcend , SATA3, 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/94001/ssd-256gb-transcend-

SSD 32GB Transcend SATA3 6Gb/s
SSD 32GB Transcend SATA3 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/94000/ssd-32gb-transcend-sata3-6gbs

Ремонт на покриви-София
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/93999/remont-na-pokrivi-sofiya

Ремонт на покриви-Бургас
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
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http://obiavidnes.com/obiava/93998/remont-na-pokrivi-burgas

Ремонт на покриви-Пловдив
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/93997/remont-na-pokrivi-plovdiv

SSD 480GB Transcend JetDrive 420 за Mac
SSD 480GB Transcend JetDrive 420 за Mac, SATA3 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/93996/ssd-480gb-transcend-jetdrive-420-za-mac

строителни услуги-хидроизолация
-всякакви мазилки,шпакловки.замазки
-всякакво боядисване.-(алпинисти)
-довършителни ремонти.-(алпинисти)
-топлоизолация.-(алпинисти)
-покривни ремонти.
-дървена конструкция.-(тавански,барбекю,навеси,нов покрив и др.)
-смяна на водосточни тръби и улуци.-(алпинисти)
-пренареждане на керемиди.
-отстраняване на течове.
-хидроизолация.
-теракот,фаянс,камък и др.
-стеннаизолация.
-груб строеж,кофраж,зидария.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/93995/stroitelni-uslugi-hidroizolaciya

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.
Гаранцията която поемаме е една
календарна година.
За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/93994/predlagame-inkubatori

SSD 64GB Transcend mSATA
SSD 64GB Transcend mSATA, SATA3 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 3г.
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http://obiavidnes.com/obiava/93993/ssd-64gb-transcend-msata

Детективска агенция Хамелеон!!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби, издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/93992/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnostkorektnostprofesionalizy

SSD 64GB Transcend SATA3 6Gb/s
SSD 64GB Transcend SATA3 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/93991/ssd-64gb-transcend-sata3-6gbs

10.1" (25.65 cm) Lenovo Yoga Tablet 2 10
10.1" (25.65 cm) Lenovo Yoga Tablet 2 10, четириядрен Intel 1.86GHz, 2GB RAM, 32GB Flash памет, MicroSD, 4G, Windows
8.1, 652g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93990/101-2565-cm-lenovo-yoga-tablet-2-10

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
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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/93989/detektivska-agenciya-foks--razkriva-izneveri-izdirva-lica-spravki

Медия плеър Mede8er MED1000X3D-BLK
Медия плеър Mede8er MED1000X3D-BLK, поддържа 3D формати, 512MB DDR3 SDRAM, HDMI 1.4, 7.1 DTSMA & Dolby
True HD, WiFi, USB 3.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93828/mediya-pleyr-mede8er-med1000x3d-blk

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/93988/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Медия плеър Mede8er MED600X3D
Медия плеър Mede8er MED600X3D, поддържа 3D формати, USB/SDHC, HDMI 1.4, 7.1 Dolby True HD
http://obiavidnes.com/obiava/93826/mediya-pleyr-mede8er-med600x3d

Медия плеър Mede8er MED800X3D/WP
Медия плеър Mede8er MED800X3D/WP, поддържа 3D формати, 512MB DDR3 SDRAM, HDMI 1.4, 7.1 Dolby True HD, USB
3.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93821/mediya-pleyr-mede8er-med800x3dwp

Напълно автоматични Инкубатори !!!
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/93987/napylno-avtomatichni-inkubatori-

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ОТ ВКЪЩИ 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.
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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/93986/dopylnitelna-rabota-ot-vkyshti-za-cyalata-strana

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
За повече информация :.
Телефон за контакти 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/93985/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
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На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
• Грамматика
• Фонетика
• Практика речи
• Чтение
• Аудирование
При индивидуальном обучении, методика выстраивается с учетом Ваших пожеланий. Индивидульное обучение может
проводиться в офисе курсиста в удобное для Вас время.
Школа Абилити предлагает несколько программ обучения на курсах болгарского языка:
• общий курс болгарского
• курс делового болгарского
• разговорный курс для усовершенствования навыков владения болгарским языком .
Длительность каждого уровня обучения 20 академических часов (2 месяца).
По окончании программы выдается свидетельство, с указанием курса и количества часов.
Учебные пособия входят в цену курса обучения.
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/93984/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
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Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/93983/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Медия плеър Mede8er MED800X3D
Медия плеър Mede8er MED800X3D, поддържа 3D формати, 512MB DDR3 SDRAM, HDMI 1.4, Dolby True HD, USB 3.0, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93817/mediya-pleyr-mede8er-med800x3d

ПРАВИЛ ЛИ СИ СЕКС С НЕПОЗНАТА ЖЕНА БЕЗ ИМЕНА
ПРАВИЛ ЛИ СИ СЕКС С НЕПОЗНАТА ЖЕНА БЕЗ ИМЕНА И АНГАЖИМЕНТИ ОПИТАЙ АКО НЕ СИ ИМАМ ТЕРЕН НО
МОГА И ДА ПЪТУВАМ СМС С ТЕКС СЕКС19 НА НОМЕР 191982 И ПОЛУЧАВАШ АДРЕСА МИ БЕЗ ВЪПРОСИ
http://obiavidnes.com/obiava/93982/pravil-li-si-seks-s-nepoznata-jena-bez-imena

26Г ГОСПОЖИЦА ТЪРСИ ГОТИН НАДАРЕН МЪЖ
26Г ГОСПОЖИЦА ТЪРСИ ГОТИН НАДАРЕН МЪЖ ЗА ЩУРИ СЕКС ИГРИ И МНОГО ФРЕНСКИ ЛАСКИ ИМАМ ТЕРЕН
ГАРАНТИРАМ ДИСКРЕТНОСТ ПИШИ МИ НА НОМЕР 191997 С ТЕКСТ ЛЮБОВ15 ЗА ДИРЕКТЕН РАЗГОВОР ПО
ТЕЛЕФОНА ИЛИ АДРЕСА МИ СЕРИОЗНА СЪМ
http://obiavidnes.com/obiava/93981/26g-gospojica-tyrsi-gotin-nadaren-myj

Слушалки RAPOO H8020
Слушалки RAPOO H8020, безжични, черни
http://obiavidnes.com/obiava/93813/slushalki-rapoo-h8020

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/93980/otslabnete-s-lida

29Г НЕОБВЪРЗАНА ЖЕНА ТЪРСИ МЪЖ ЗА ДИСКРЕТЕН СЕКС
29Г НЕОБВЪРЗАНА ЖЕНА ТЪРСИ МЪЖ ЗА ДИСКРЕТЕН СЕКС С ТЕРЕН ОБИЧАМ ФРЕНСКАТА И АНАЛНАТА
ЛЮБОВ ПИШИ МИ НА НОМЕР 191911 С ТЕКСТ ИНА7 ЗА ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА
http://obiavidnes.com/obiava/93979/29g-neobvyrzana-jena-tyrsi-myj-za-diskreten-seks

Canon EOS 100D + EF-s 18-55 DC III
Canon EOS 100D + EF-s 18-55 DC III, черен, 18.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, mini HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/93812/canon-eos-100d--ef-s-18-55-dc-iii

Отслабни с Meizitang
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
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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/93978/otslabni-s-meizitang

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/93977/30-50-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/93976/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/93975/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Canon EOS 600D + EF-s 18-55 IS II + Transcend 8GB SDHC Class 10
Canon EOS 600D + EF-s 18-55 IS II + Transcend 8GB SDHC Class 10, черен, 18.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SD, USB, mini
HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/93810/canon-eos-600d--ef-s-18-55-is-ii--transcend-8gb-sdhc-class-10

Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
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Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/93974/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-teletakt

Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Топлеща картина с инфрачервено нагряване
Отопляващата картина се включва директно в контакта и започва да затопля цялата стая, като запазва въздуха чист
и свеж.
Работната температура на повърхността е между 55 и 65 градуса. Една инфрачервена картина може да отоплява
стаи с площ до 14 кв.м.
Всички модели са с термозащита от прегряване
Предимства на отоплителната картина и излъчваната от нея инфрачервена топлина:
• Не загрява въздуха (при студен въздух съдържанието на кислород е по-високо)
• Не вдига прах (защото не завихря въздуха)
• Не пуши (не е необходим комин)
• Безшумно действие (без вентилатори)
• Лечебно действие (инфрачервената топлина помага при: високо кръвно налягане - подобряват кръвообращението и го
стабилизират;
болки в гърба; хронични болки в мускулите; шипове; бронхити; тонзилити; астма; простудни заболявания;
отслабване и изтощение на организма; възпаление на уши, нос, гърло; артрит, радикулит, ревматизъм, дископатии,
шипове;
облекчават работата на бъбреците; стрес; намаляват целулита -инфрачервената кабина е важно допълнение към всяка
антицелулитна програма)
• Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
Тегло 700 гр Размери 100 / 57 см
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/93973/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
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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 MagicPRO :
O Дъжина: 190 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 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 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/93972/masajna-kushetka-magicpro

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
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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/93971/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия Лимфен дренаж
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/93970/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj
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37Г ДЕВСТВЕНА СТАРА МОМА ТЪРСИ МНОГО СПЕШНО МЪЖ ДА Я НАПРАВИ ЖЕНА
37Г ДЕВСТВЕНА СТАРА МОМА ТЪРСИ МНОГО СПЕШНО МЪЖ ДА Я НАПРАВИ ЖЕНА ИМАМ ТЕРЕН МОГА И ДА СИ
ПЛАТЯ МОЛЯ ПОМОГНЕТЕ СМС С ТЕКС ПЕПА15 НА НОМЕР 191910 ЗА АДРЕС ИЛИ ТЕЛЕФОН ПОМОЩ
http://obiavidnes.com/obiava/93969/37g-devstvena-stara-moma-tyrsi-mnogo-speshno-myj-da-ya-napravi-jena

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/93968/otslabnete-s-lida

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/93967/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
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>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/93966/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/54959/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Canon EOS 600D + EF-s 18-55mm DC III + EF 75-300mm DC III + Transcend 8GB SDHC Class 10
Canon EOS 600D + EF-s 18-55mm DC III + EF 75-300mm DC III + Transcend 8GB SDHC Class 10, черен, 18.0Mpix, 3.0"
(7.62cm) екран, SD, USB, mini HDMI
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http://obiavidnes.com/obiava/93807/canon-eos-600d--ef-s-18-55mm-dc-iii--ef-75-300mm-dc-iii--transcend-8gb-sdhc-c

39г вдовица без ангажименти търси интимен приятел
39г вдовица без ангажименти търси интимен приятел обичащ френската любов може и по млад имам апартамент
финансово съм осигурена пиши ми на номер 191979 с текст диди27 давам ти адреса си ела ми на гости сериозна съм
http://obiavidnes.com/obiava/93965/39g-vdovica-bez-angajimenti-tyrsi-intimen-priyatel

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/93964/pochasova-rabota-ot-vkyshti

Canon PowerShot G7 X + Canon SELPHY CP910
Canon PowerShot G7 X + Canon SELPHY CP910, бял, 4.2xOptical zoom, 20.2Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB,
micro HDMI, WiFi
http://obiavidnes.com/obiava/93806/canon-powershot-g7-x--canon-selphy-cp910

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ - ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ......

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

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/93963/izkupuvame-firmi---eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-so

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
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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/93962/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-

3D очила HAMA
3D очила HAMA, за LCD TV Panasonic, активни, черни
http://obiavidnes.com/obiava/93802/3d-ochila-hama

Стандартни и бързи преводачески услуги
Преводаческа агенция НОВ ВЕК осъществява преводи на фирмени и лични документи. Агенцията разполага с лицензирани
преводачи, владеещи английски, руски, немски, френски, гръцки, турски, румънски, чешки, италиански, испански и други
езици. Агенцията предлага стандартни, бързи и експресни услуги. Работим с висококвалифицирани и опитни преводачи и
извършваме обемни писмени преводи в кратки срокове, като това не рефлектира върху качеството. Заверки на преводи на
документи от чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински
документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
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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/93961/standartni-i-byrzi-prevodacheski-uslugi

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/93960/chehiya---nabira-rabotnici-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/93959/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/93958/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

3D очила HAMA
3D очила HAMA, поляризирани, черни/матирани
http://obiavidnes.com/obiava/93786/3d-ochila-hama

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/93957/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/93956/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/93955/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Очила с 3D ефект
Очила с 3D ефект, двуцветни филтри (зелен и червен)
http://obiavidnes.com/obiava/93784/ochila-s-3d-efekt

3D очила NEC NP02GL
3D очила NEC NP02GL, активни
http://obiavidnes.com/obiava/93779/3d-ochila-nec-np02gl

Samsung SM-G355HN GALAXY Core 2 Duo
Samsung SM-G355HN GALAXY Core 2 Duo, поддържа 2 sim карти, черен, 4.5" (11.43 cm), четириядрен 1.2GHz, 750MB
RAM, 4GB Flash памет (+microSD слот), Android 4.4, 139g, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93776/samsung-sm-g355hn-galaxy-core-2-duo

Зарядно за кола TRUST 20151
Зарядно за кола TRUST 20151, 12V/USB
http://obiavidnes.com/obiava/93775/zaryadno-za-kola-trust-20151

TRUST eBrush Widescreen Tablet с 204 x 127 mm активна площ
TRUST eBrush Widescreen Tablet с 204 x 127 mm активна площ
http://obiavidnes.com/obiava/93774/trust-ebrush-widescreen-tablet-s-204-x-127-mm-aktivna-plosht
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Чанта Targus Topload за лаптоп до 15.6"(39.62 cm)
Чанта Targus Topload за лаптоп до 15.6"(39.62 cm), комплект с мишка, черна
http://obiavidnes.com/obiava/93837/chanta-targus-topload-za-laptop-do-1563962-cm

Геймърски очила Gunnar Intercept
Геймърски очила Gunnar Intercept, Kryptonite
http://obiavidnes.com/obiava/93836/geymyrski-ochila-gunnar-intercept

Геймърски очила Gunnar Intercept
Геймърски очила Gunnar Intercept, Smoke
http://obiavidnes.com/obiava/93835/geymyrski-ochila-gunnar-intercept

Калъф за очила GUNNAR
Калъф за очила GUNNAR
http://obiavidnes.com/obiava/93834/kalyf-za-ochila-gunnar

Компютърни очила Gunnar HAUS Onyx Fade
Компютърни очила Gunnar HAUS Onyx Fade
http://obiavidnes.com/obiava/93833/kompyutyrni-ochila-gunnar-haus-onyx-fade

ФАТАЛНАТА МИШЕЛ- изпрати SMS с текст mishel до номер 191999
ФАТАЛНАТА МИШЕЛ- изпрати SMS с текст mishel до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/93954/fatalnata-mishel--izprati-sms-s-tekst-mishel-do-nomer-191999

НЕЖНАТА АНЕЛИЯ- изпрати SMS с текст aneliq до номер 191999
НЕЖНАТА АНЕЛИЯ- изпрати SMS с текст aneliq до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/93953/nejnata-aneliya--izprati-sms-s-tekst-aneliq-do-nomer-191999

ФAНТАСТИЧНАТА ПОЛИНА- изпрати SMS с текст polina до номер 191999
ФAНТАСТИЧНАТА ПОЛИНА- изпрати SMS с текст polina до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/93952/fantastichnata-polina--izprati-sms-s-tekst-polina-do-nomer-191999

ИЗКУСИТЕЛКАТА АНДРЕА- изпрати SMS с текст andrea до номер 191999
ИЗКУСИТЕЛКАТА АНДРЕА- изпрати SMS с текст andrea до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/93951/izkusitelkata-andrea--izprati-sms-s-tekst-andrea-do-nomer--191999

СТРАСТНАТА НОРА- изпрати SMS с текст nora до номер 191999
СТРАСТНАТА НОРА- изпрати SMS с текст nora до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/93950/strastnata-nora--izprati-sms-s-tekst-nora-do-nomer--191999

Компютърни очила Gunnar WI-FIVE Crystalline Espresso
Компютърни очила Gunnar WI-FIVE Crystalline Espresso
http://obiavidnes.com/obiava/93832/kompyutyrni-ochila-gunnar-wi-five-crystalline-espresso

Монтаж електрическо подово отопление DAEWOO ENERPIA
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Продажба и монтаж електрическо подово отопление DAEWOO ENERPIA от Корея.
Инфрачервено отоплително фолио. Термостати.
Онлайн магазин.
Доставка безплатна. CE сертифициран продукт. Има видео с монтаж.
За Ваши апартамент, дом, вила и тераса
Бързо, лестно и економично решавате проблема с отоплението.
0892900497
www.tezo.biz
http://obiavidnes.com/obiava/93949/montaj-elektrichesko-podovo-otoplenie-daewoo-enerpia

Електрическо инфрачервено подово отопление DAEWOO ENERPIA от Корея
Монтаж електрическо подово отопление DAEWOO ENERPIA от Корея.
Инфрачервено отоплително фолио. Термостати.
Онлайн магазин.
Доставка безплатна. CE сертифициран продукт. Има видео с монтаж.
За Ваши апартамент, дом, вила и тераса
Бързо, лестно и економично решавате проблема с отоплението.
http://obiavidnes.com/obiava/93948/elektrichesko-infracherveno-podovo-otoplenie-daewoo-enerpia-ot-koreya

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/93947/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Слушалки Hama Trend-HK-657
Слушалки Hama Trend-HK-657, сини
http://obiavidnes.com/obiava/93830/slushalki-hama-trend-hk-657

Медия плеър Mede8er MED1000X3D-BLK/WP
Медия плеър Mede8er MED1000X3D-BLK/WP, поддържа 3D формати, 512MB DDR3 SDRAM, HDMI 1.4, 7.1 DTSMA &
Dolby True HD, WiFi, USB 3.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/93829/mediya-pleyr-mede8er-med1000x3d-blkwp

Отслабни с Meizitang
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/93946/otslabni-s-meizitang
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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/93945/otslabnete-s-lida

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/93944/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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/93943/otslabnete-s-lida

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/93942/30-50-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/93941/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
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Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/93940/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ - ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ......

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

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/93939/izkupuvame-firmi---eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-so

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.

Страница 107/113

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.02.2015

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/93938/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Изкупуваме фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със задължения + 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 :
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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/93937/izkupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarn

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ + 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
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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/93936/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnata-otgovornost-za-1-cha

PRETOR GROUP-Продажба на фирма-АД ЕАД / ЕООД ООД-Прехвърляне на дружествени
дялове.
PRETOR GROUP INC.Продажба на фирми със задължения-Изкупуване и Прехвърляне на АД-/ЕООД ООД/ с Прехвърляне
на дружествени дялове по Чл. 129. (1) (2),Чл. 130. Търговския закон.
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, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по
Обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
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ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна - тел. 0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://vipbgportal.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/93935/pretor-group-prodajba-na-firma-ad-ead--eood-ood-prehvyrlyane-na-drujestveni-dyalo

PRETOR GROUP-Купуваме
несъстоятелност.
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PRETOR GROUP INC.Продажба на фирми със задължения-Изкупуване и Прехвърляне на АД-/ЕООД ООД/ с Прехвърляне
на дружествени дялове по Чл. 129. (1) (2),Чл. 130. Търговския закон.
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, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по
Обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна - тел. 0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://vipbgportal.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/93934/pretor-group-kupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniyapred-falit-ili-nesystoyateln

"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ - ЕООД, ООД, СД, АД, ЕАД със
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ......

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

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
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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/93933/izkupuvame-firmi---eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-so

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 ... !!!
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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/93932/pokupko---prodajba-na-firmi-sys-zadyljeniya---predlagame-perfektno-sydeystvie-za-
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