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Fujifilm FINEPIX S8600
Fujifilm FINEPIX S8600, черен, 36xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, mini HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94780/fujifilm-finepix-s8600

Fujifilm FINEPIX S9200
Fujifilm FINEPIX S9200, черен, 50xOptical zoom, 16.2Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, mini HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94779/fujifilm-finepix-s9200

СЕКС , ЗАБАВЛЕНИЯ И ОЩЕ НЕЩО НА 090 363 111
СЕКС , ЗАБАВЛЕНИЯ И ОЩЕ НЕЩО НА 090 363 111
http://obiavidnes.com/obiava/94828/seks--zabavleniya-i-oshte-neshto-na-090-363-111

Fujifilm FinePix S9400W
Fujifilm FinePix S9400W, черен, 50xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, mini HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94778/fujifilm-finepix-s9400w

Fujifilm X100S
Fujifilm X100S, черен, 1xOptical zoom, 16.3Mpix, 2.8" (7.11cm) екран, SDHC/SDXC, USB, mini HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94776/fujifilm-x100s

Врати на добри цени
Ако желаете да подмените вратите в своя дом или офис, най-добрият избор е Борман Комерс. Предлагаме ви голямо
разнообразие от модели врати на достъпни цени и в наличност. Потърсете ни!
http://obiavidnes.com/obiava/94827/vrati-na-dobri-ceni

Fujifilm X100T
Fujifilm X100T, сребрист, 1xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, micro HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94769/fujifilm-x100t

Парфюм Бг
Фирма за продажба на луксозни парфюми - мъжки и дамски, и тестери, е Парфюм БГ www.parfiumbg.com. Изпраща с
доставка избран от вас аромат на марки като Dolce & Gabbana, Prada, Max Mara. Адрес за запитвания и поръчки:
0887751888, parfiumbg.com@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/94826/parfyum-bg

Fujifilm X100T
Fujifilm X100T, черен, 1xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, micro HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94767/fujifilm-x100t

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
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За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/94825/30-50-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/94824/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/94823/30-50-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/94822/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/94821/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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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/94820/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Fujifilm X30
Fujifilm X30, сребрист, 4xOptical zoom, 12.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, micro HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94766/fujifilm-x30

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/94819/rabota-za-30-min-na-den

Fujifilm X30
Fujifilm X30, черен, 4xOptical zoom, 12.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, micro HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94765/fujifilm-x30

Доматено дърво хибрид F1 - семена
Доматено дърво хибрид F1 е много устойчив на болести, така че могат да бъдат засадени както навън така и в
любителски или професионални оранжерии. За да достигне височината от картинката се нуждае от време, около 1- 1,5
години.. теглото на всеки плод е 160-200 грама. Плодовете са много изравнени и вкусни.
Този хибриден сорт е вписан е рекордите на Гинес. За една година от едно дърво са събрани 13 000 домати, с тегло
около 1,5 тона. Можете ли да си представите какъв добив! Естествено дървото е гледано в с оранжерия с хидропонни
системи при условия доближаващи се до идеалните.
Разфасовки семена:
10 бр. - 12 лв.
20 бр. - 19.20 лв
Разсад готов за засаждане през месец април
Цена: 12 лв/бр
В цената е включена
Фактура с ДДС
Указания за засаждане
Техническа спецификация
За големи количества отстъпки.
http://obiavidnes.com/obiava/94818/domateno-dyrvo-hibrid-f1---semena

Fujifilm XQ2
Fujifilm XQ2, сребрист, 4xOptical zoom, 12.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, micro HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94763/fujifilm-xq2
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Intova IC16 дигитален фотоапарат с подводен бокс
Intova IC16 дигитален фотоапарат с подводен бокс, черен, 5xOptical zoom, 16.0Mpix, 2.7" (6.85cm) екран, SDHC/SDXC,
USB
http://obiavidnes.com/obiava/94817/intova-ic16-digitalen-fotoaparat-s-podvoden-boks

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/94816/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/94815/inkubatori-8-vida-avtomatichni-i-8-vida-poluavtomatichni-

Leica C TYP 112
Leica C TYP 112, златист, 7.1xOptical zoom, 12.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94757/leica-c-typ-112

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/94814/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Leica C
Leica C, бял, 7.1xOptical zoom, 12.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94755/leica-c

Парфюм Бг
Утвърден търговец на маркова парфюмерия е Парфюм БГ – със собствен сайт за продажби онлайн. За да поръчаш
парфюм от последната серия Jean Paul Gaultier, Versace, Lacoste, Lancome, Hugo Boss набери тел.: 0887751888, или през
сайта www.parfiumbg.com, parfiumbg.com@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/94813/parfyum-bg

Leica D-LUX 6
Leica D-LUX 6, черен, 3.8xOptical zoom, 10.1Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, HDMI
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http://obiavidnes.com/obiava/94744/leica-d-lux-6

PRETOR GROUP INC. ИЗКУПУВАМЕ-АД ЕАД ООД ЕООД
ПРОДАЖБА НА ФИРМИ-ЕООД ООД прехвърляне на дружествени дялове/-Чл. 129. (1) (2),Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
КУПУВАМЕ 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.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения,непременно се свържете с нас.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
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 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/94812/pretor-group-inc-izkupuvame-ad-ead-ood-eood

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.......................!!!
ПРОДАЖБА НА ФИРМИ-ЕООД ООД прехвърляне на дружествени дялове/-Чл. 129. (1) (2),Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
КУПУВАМЕ 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.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения,непременно се свържете с нас.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
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 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/94811/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya

Правни Услуги » PRETOR GROUP INC.-Купуваме АД ЕАД ООД ЕООД със задължения
ПРОДАЖБА НА ФИРМИ-ЕООД ООД прехвърляне на дружествени дялове/-Чл. 129. (1) (2),Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
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КУПУВАМЕ 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.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения,непременно се свържете с нас.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
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 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/94810/pravni-uslugi--pretor-group-inc-kupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya

СЕКС ЕРОТИКА и ..... ОЩЕ НЕЩО за връзка от България GSM: 090 363 020 от Гърция GSM: 00
30 909 19 27 260
СЕКС ЕРОТИКА и ..... ОЩЕ НЕЩО за връзка от България GSM: 090 363 020 от Гърция GSM: 00 30 909 19 27 260
http://obiavidnes.com/obiava/94809/seks-erotika-i--oshte-neshto-za-vryzka-ot-bylgariya-gsm-090-363-020-ot-gyrciya-g

PRETOR GROUP INC. ИЗКУПУВАМЕ-АД ЕАД ООД ЕООД
ПРОДАЖБА НА ФИРМИ-ЕООД ООД прехвърляне на дружествени дялове/-Чл. 129. (1) (2),Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
КУПУВАМЕ 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.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения,непременно се свържете с нас.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
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 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/94808/pretor-group-inc-izkupuvame-ad-ead-ood-eood
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СЕКС ИГРИ В НАЙ- ДОБРИЯТ САЙТ ЗА ЕРОТИКА И ЗАБАВЛЕНИЯ ПОСЕТИ
WWW.SEXCHE.COM
СЕКС ИГРИ В НАЙ- ДОБРИЯТ САЙТ ЗА ЕРОТИКА И ЗАБАВЛЕНИЯ ПОСЕТИ WWW.SEXCHE.COM
http://obiavidnes.com/obiava/94807/seks-igri-v-nay--dobriyat-sayt-za-erotika-i-zabavleniya-poseti-wwwsexchecom

АКО ТЪРСИШ ИГРИ ЗА НАПРЕДНАЛИ СИ НА ТОЧНОТО МЯСТО ПРИ НАС
WWW.GEPIMEBG.COM
АКО ТЪРСИШ ИГРИ ЗА НАПРЕДНАЛИ СИ НА ТОЧНОТО МЯСТО ПРИ НАС WWW.GEPIMEBG.COM
http://obiavidnes.com/obiava/94806/ako-tyrsish-igri-za-naprednali-si-na-tochnoto-myasto-pri-nas-wwwgepimebgcom

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/94805/30-50-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/94804/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/94803/30-50-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
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български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/94802/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/94801/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Leica V-LUX 20
Leica V-LUX 20, черен, 12xOptical zoom, 12.1Mpix, 3.0" (7.62cm) екран
http://obiavidnes.com/obiava/94742/leica-v-lux-20

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/59437/tovarni-prevozi

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

PRETOR GROUP INC. ИЗКУПУВАМЕ-АД ЕАД ООД ЕООД
ПРОДАЖБА НА ФИРМИ-ЕООД ООД прехвърляне на дружествени дялове/-Чл. 129. (1) (2),Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
КУПУВАМЕ 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.
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Ако вашата фирма има каквито и да било задължения,непременно се свържете с нас.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
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 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/94800/pretor-group-inc-izkupuvame-ad-ead-ood-eood

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.......................!!!
ПРОДАЖБА НА ФИРМИ-ЕООД ООД прехвърляне на дружествени дялове/-Чл. 129. (1) (2),Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
КУПУВАМЕ 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.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения,непременно се свържете с нас.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
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 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/94799/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya

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/94798/rabota-za-30-min-na-den

СЛУХОВ АПАРАТ CYBER SONIC ** 18 лв.
СЛУХОВ АПАРАТ CYBER SONIC
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Слуховият апарат „CYBER SONIC” е с дискретни размери, почти незабележим за околните и улавя шепот и далечен
разговор.
Подходящ за мъже и жени, независимо от възрастта, загубили чуваемост предимно поради напреднала възраст.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- малък, безжичен, мощен, дискретен, за ляво или дясно ухо;
- контрол на силата на звука: 6 степени до 50 децибела;
- сменяеми три размера полимерни еластични ушни накрайници;
- намален страничен шум (вятър, ехо): < 10%;
- захранване: мини батерия 1,5V; в комплекта 3 батерии;
- ел. консумация: < 3.5 mA; честота: 350-4000 Hz;
- бутон за вкл./изкл.; лесно поставяне/сваляне и адаптиране към ухото;
- тегло: 10 гр.;
- сертификат: СЕ;
- произход: Китай.
ВИДЕОКЛИП:
http://youtu.be/RYXjjN27Bia
ПРОМОЦИОНАЛНА ШОКОВА ЦЕНА: 18 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12 (срещу входа на супер Европа)
или по куриер на „Еконт Експрес”; такса от офиса 3,70 лв., до адрес 5,70 лв.
и получаване на следващия ден, а до селища без офис такса 7,00 лв. и
получаване до три работни дни.
Клиентите ползват намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 26 35
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/94797/sluhov-aparat-cyber-sonic--18-lv

Leica V-LUX 30
Leica V-LUX 30, черен, 16xOptical zoom, 14.1Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94734/leica-v-lux-30

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/94796/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
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http://obiavidnes.com/obiava/94795/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

ИЗКУПУВАНЕ НА БИЗНЕС-АД ЕАД ООД ЕООД и други със задължения и юридически
проблеми.
ПРОДАЖБА НА ФИРМИ-ЕООД ООД прехвърляне на дружествени дялове/-Чл. 129. (1) (2),Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
КУПУВАМЕ 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.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения,непременно се свържете с нас.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
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 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/94794/izkupuvane-na-biznes-ad-ead-ood-eood-i-drugi-sys-zadyljeniya-i-yuridicheski-problem

Правни Услуги » PRETOR GROUP INC.-Купуваме АД ЕАД ООД ЕООД със задължения
ПРОДАЖБА НА ФИРМИ-ЕООД ООД прехвърляне на дружествени дялове/-Чл. 129. (1) (2),Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
КУПУВАМЕ 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.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения,непременно се свържете с нас.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
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 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/94793/pravni-uslugi--pretor-group-inc-kupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya

Leica V-LUX 4
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Leica V-LUX 4, черен, 24xOptical zoom, 12.1Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94732/leica-v-lux-4

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/94792/30-50-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/94791/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/94790/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/
------------------------------
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Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/94789/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/94788/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Leica X2
Leica X2, сребрист, 1xOptical zoom, 16.2Mpix, 2.7" (6.85cm) екран, SDHC/SDXC, USB, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94731/leica-x2

*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc до
0882551735
фини шпакловки.4лв.
гипсова шпакловка.4лв.
латекс.2лв.
топлоизолация.
обръщане покрай дограма и врати,с поставияне на лайсни или измазване.6лв.
минерални мазилки.
гипсова мазилка.
пръскана мазилка.
замазки.
зидария.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
КОРЕКНО.
КАЧЕСТВЕНО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0882551735 -кратки срокове
http://obiavidnes.com/obiava/94787/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

Leica X VARIO
Leica X VARIO, черен, 2.5xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94730/leica-x-vario

Поставка за антена (SMA конектор)
Поставка за антена (SMA конектор), Linksys AS1SMA
http://obiavidnes.com/obiava/94786/postavka-za-antena-sma-konektor

Поставка за антена (TNC конектори)
Поставка за антена (TNC конектори), Linksys AS2TNC
http://obiavidnes.com/obiava/94785/postavka-za-antena-tnc-konektori

Електронна книга Kobo Aura
Електронна книга Kobo Aura, 6.8" (17.27 cm), 4GB Flash памет, Wi-Fi, Linux
http://obiavidnes.com/obiava/94784/elektronna-kniga-kobo-aura
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Слушалки MadCatz F.R.E.Q. 3
Слушалки MadCatz F.R.E.Q. 3, микрофон, бели
http://obiavidnes.com/obiava/94783/slushalki-madcatz-freq-3

Слушалки MadCatz F.R.E.Q. 4D
Слушалки MadCatz F.R.E.Q. 4D, микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/94782/slushalki-madcatz-freq-4d

Fujifilm FINEPIX S1
Fujifilm FINEPIX S1, черен, 50xOptical zoom, 16.8Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, mini HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94781/fujifilm-finepix-s1

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/82796/tovarni-prevozi

Товарни превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/82553/tovarni-prevozi-s-bus

В ГЪРЦИЯ ЛИ СИ? САМОТЕН ЛИ СИ? ОБАДИ СЕ ДА СИ ПОГОВОРИМЕ БЕЗ ТАБУ
ДЕНОНОЩНО НА 00 30 90 919 27 260
В ГЪРЦИЯ ЛИ СИ? САМОТЕН ЛИ СИ? ОБАДИ СЕ ДА СИ ПОГОВОРИМЕ БЕЗ ТАБУ ДЕНОНОЩНО НА 00 30 90 919 27
260
http://obiavidnes.com/obiava/94777/v-gyrciya-li-si-samoten-li-si-obadi-se-da-si-pogovorime-bez-tabu-denonoshtno-na-0

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
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За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/94775/30-50-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/94774/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/94773/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*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/94772/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

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/94771/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Страница 15/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.02.2015

Инфрачервен Килим "Килимче"-загряваща стелка
Инфрачервен Килим "Килимче"-загряваща стелка
Искате ли да имате топли крака докато гледате телевизия или пишете,четете,бродирате и не е необходимо да топлите
цялото тяло-тогава ще ви предложим нашата затопляща стелка,топла приятна,удобна и икономична
Имате студен под и Ви мръзнат краката, сложете Инфрачервен Килим "Килимче"-стелка и след 5 минути ще усетите
разликата!
Можете да я използувате и като топло легло за вашите любимци/коте,куче/
Цена 50лв
Нагрява до 42 градуса.
Консумация: 45 W/час
Размер: 36 х 56 см.
230V; IP 21; 0.6 kg
Произведено в България
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/94770/infracherven-kilim-kilimche-zagryavashta-stelka

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/94768/pochasova-rabota-ot-vkyshti

Бананово дърво студоустойчиво семена
Бананово дърво musa sikimensis известен също като Musa Hookeri или хималайско бананово дърво. Произхода му е от
хималайски район в северната част на Индия на височини от 4000 до 7000м. Musa Sikimensis е шанс да отгледате
издръжлив вид на бананово дърво. Това дърво е абсолютна новост, която включва голяма надежда като плодно така и
като декоративно за умерения климат. Силно и енергично със здрави зелени листа с отличителни рубиненочервен нюанси,
подходящи за големи контейнери или в градината. То е красиво растение, което може да осигури несъмнен тропически
изглед към балканският климат.
Това е малко известен голям бананов вид,, нов за отглеждане, е енергичен разстеж, който достига до 9-12, след няколко
години, и до 45 см в диаметър на стъблото. Както всички банани, то е изключително бързо развиващ се, при богата
почва, редовно торене и изобилие от вода.
Плодовете са 12- 15 cm дълги, широки около 4 см,
Студоустойчивост до - 15 ° С
Разфасовки семена 5 бр - 18лв с ДДС
Разсад 1 бр - 18лв с ДДС
Повече информация в уебсайт http://etree.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/94764/bananovo-dyrvo-studoustoychivo-semena

Страница 16/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.02.2015

Продавам нива в гр. Симеоновград
Продавам изоставена нива 10.500 дка в гр. Симеоновград, област Хасково, , пета категория ( имот номер:101026 )
цена: 250 лв/дка
http://www.apollon.net
тел: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/94762/prodavam-niva-v-gr-simeonovgrad

Intova IC16 дигитален фотоапарат с бокс
Intova IC16 дигитален фотоапарат с бокс, черен, 5xOptical zoom, 16.0Mpix, 2.7" (6.85cm) екран, SDHC/SDXC, USB
http://obiavidnes.com/obiava/94761/intova-ic16-digitalen-fotoaparat-s-boks

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/94760/inkubatori-8-vida-avtomatichni-i-8-vida-poluavtomatichni-

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/94759/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА !
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/94758/rabota-ot-vkyshti-za-cyalata-strana-

Диагностика и лечение на остеопения
Диагностика и лечение на остеопения при жени в менопауза. Профилактика и оздравителна стречинг-гимнастика. Д-р
Коевска, 0896 798965
http://obiavidnes.com/obiava/94756/diagnostika-i-lechenie-na-osteopeniya

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net

Страница 17/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.02.2015

Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/94754/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/94753/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
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• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/94752/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
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ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/94751/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

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/94750/30-50-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/94749/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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.
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/94748/dopylnitelna-rabota-ot-vkyshti-za-cyalata-strana

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*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/94747/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

СЛУХОВ АПАРАТ CYBER SONIC ** 18 лв.
СЛУХОВ АПАРАТ CYBER SONIC
Слуховият апарат „CYBER SONIC” е с дискретни размери, почти незабележим за околните и улавя шепот и далечен
разговор.
Подходящ за мъже и жени, независимо от възрастта, загубили чуваемост предимно поради напреднала възраст.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- малък, безжичен, мощен, дискретен, за ляво или дясно ухо;
- контрол на силата на звука: 6 степени до 50 децибела;
- сменяеми три размера полимерни еластични ушни накрайници;
- намален страничен шум (вятър, ехо): < 10%;
- захранване: мини батерия 1,5V; в комплекта 3 батерии;
- ел. консумация: < 3.5 mA; честота: 350-4000 Hz;
- бутон за вкл./изкл.; лесно поставяне/сваляне и адаптиране към ухото;
- тегло: 10 гр.;
- сертификат: СЕ;
- произход: Китай.
ВИДЕОКЛИП:
http://youtu.be/RYXjjN27Bia
ПРОМОЦИОНАЛНА ШОКОВА ЦЕНА: 18 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12 (срещу входа на супер Европа)
или по куриер на „Еконт Експрес”; такса от офиса 3,70 лв., до адрес 5,70 лв.
и получаване на следващия ден, а до селища без офис такса 7,00 лв. и
получаване до три работни дни.
Клиентите ползват намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 26 35
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
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www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/94746/sluhov-aparat-cyber-sonic--18-lv

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/94745/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Товарни превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/82683/tovarni-prevozi-s-bus

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/59414/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

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/94741/pochasova-rabota-ot-vkyshti

ИЗКУПУВАНЕ НА БИЗНЕС-АД ЕАД ООД ЕООД и други със задължения и юридически
проблеми.
ПРОДАЖБА НА ФИРМИ-ЕООД ООД прехвърляне на дружествени дялове/-Чл. 129. (1) (2),Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
КУПУВАМЕ 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.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения,непременно се свържете с нас.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.

Страница 22/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.02.2015

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 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/94740/izkupuvane-na-biznes-ad-ead-ood-eood-i-drugi-sys-zadyljeniya-i-yuridicheski-problem

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.......................!!!
ПРОДАЖБА НА ФИРМИ-ЕООД ООД прехвърляне на дружествени дялове/-Чл. 129. (1) (2),Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН
КУПУВАМЕ 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.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения,непременно се свържете с нас.
Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
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 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/94739/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/94738/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/94737/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
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Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/94736/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/94735/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

СЛУХОВ АПАРАТ CYBER SONIC ** 18 лв.
СЛУХОВ АПАРАТ CYBER SONIC
Слуховият апарат „CYBER SONIC” е с дискретни размери, почти незабележим за околните и улавя шепот и далечен
разговор.
Подходящ за мъже и жени, независимо от възрастта, загубили чуваемост предимно поради напреднала възраст.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- малък, безжичен, мощен, дискретен, за ляво или дясно ухо;
- контрол на силата на звука: 6 степени до 50 децибела;
- сменяеми три размера полимерни еластични ушни накрайници;
- намален страничен шум (вятър, ехо): < 10%;
- захранване: мини батерия 1,5V; в комплекта 3 батерии;
- ел. консумация: < 3.5 mA; честота: 350-4000 Hz;
- бутон за вкл./изкл.; лесно поставяне/сваляне и адаптиране към ухото;
- тегло: 10 гр.;
- сертификат: СЕ;
- произход: Китай.
ВИДЕОКЛИП:
http://youtu.be/RYXjjN27Bia
ПРОМОЦИОНАЛНА ШОКОВА ЦЕНА: 18 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12 (срещу входа на супер Европа)
или по куриер на „Еконт Експрес”; такса от офиса 3,70 лв., до адрес 5,70 лв.
и получаване на следващия ден, а до селища без офис такса 7,00 лв. и
получаване до три работни дни.
Клиентите ползват намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 26 35
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ОНЛАЙН МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/94733/sluhov-aparat-cyber-sonic--18-lv

Canon IXUS 155
Canon IXUS 155, розов + карта Toshiba SDHC 8GB Class 10, 10xOptical zoom, 20.0Mpix, 2.7" (6.85cm) екран, SDHC/SDXC,
USB
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http://obiavidnes.com/obiava/94729/canon-ixus-155

Canon IXUS 155
Canon IXUS 155, син + карта Toshiba SDHC 8GB Class 10, 10xOptical zoom, 20.0Mpix, 2.7" (6.85cm) екран, SDHC/SDXC, USB
http://obiavidnes.com/obiava/94728/canon-ixus-155

Canon IXUS 155
Canon IXUS 155, сребрист + карта Toshiba SDHC 8GB Class 10, 10xOptical zoom, 20.0Mpix, 2.7" (6.85cm) екран,
SDHC/SDXC, USB
http://obiavidnes.com/obiava/94727/canon-ixus-155

Canon IXUS 155
Canon IXUS 155, червен + карта Toshiba SDHC 8GB Class 10, 10xOptical zoom, 20.0Mpix, 2.7" (6.85cm) екран, SDHC/SDXC,
USB
http://obiavidnes.com/obiava/94726/canon-ixus-155

Canon IXUS 155
Canon IXUS 155, черен + карта Toshiba SDHC 8GB Class 10, 10xOptical zoom, 20.0Mpix, 2.7" (6.85cm) екран, SDHC/SDXC,
USB
http://obiavidnes.com/obiava/94725/canon-ixus-155

Canon IXUS 265
Canon IXUS 265, сребрист + карта Toshiba SDHC 8GB Class 10, 12xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран,
SDHC/SDXC, USB, micro HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94724/canon-ixus-265

Canon IXUS 265
Canon IXUS 265, черен + карта Toshiba SDHC 8GB Class 10, 12xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC,
USB, micro HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94723/canon-ixus-265

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/94722/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Canon PowerShot D30
Canon PowerShot D30, син + Aerobie® Pro Ring фризби, 5xOptical zoom, 12.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, mini
HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94721/canon-powershot-d30

Целувки с Език!!!!!!!!!!!
Търся някои с които да се целуваме с език. Момиче съм на 17 години, от Пловдив. mnogosramejliva@abv.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/94720/celuvki-s-ezik

Canon PowerShot G16 + карта Toshiba SDHC 8GB Class 10
Canon PowerShot G16 + карта Toshiba SDHC 8GB Class 10, 5xOptical zoom, 12.1Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, mini
HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94719/canon-powershot-g16--karta-toshiba-sdhc-8gb-class-10

Canon PowerShot G1 X Mark II + карта 16GB
Canon PowerShot G1 X Mark II + карта 16GB, 5xOptical zoom, 13.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, micro HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94718/canon-powershot-g1-x-mark-ii--karta-16gb

Canon PowerShot G7X Premium Kit
Canon PowerShot G7X Premium Kit, 4.2xOptical zoom, 20.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, micro HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94717/canon-powershot-g7x-premium-kit

Проектиране на обзавеждане за кухни, всекидневни, детски стаи, антрета, трапезарии и офиси!!
www.JanoMebel.com е електронният сайт на нашата мебелна къща която разполага с огромен избор от обзавеждане за
спалня, секции, маси и още много! Ние Разполагаме със специалисти по проект на детска стая!
http://obiavidnes.com/obiava/94716/proektirane-na-obzavejdane-za-kuhni-vsekidnevni-detski-stai-antreta-trapezar

Гигантска секвоя семена
Секвоята е вечно зелено, иглолистно дърво. Това са най-големите дървета и най-големият жив организъм на планета.
Произхода им е от Северна Америка, Калифорния. Расте до средната височина 50 - 90 m височина, и може да живее в
продължение на повече 3000 години. Те имат влакнеста напукана кора, която ги предпазва ако възникне горски пожар.
Гигантска секвоя може да се превърне и в чудесен бонсай. В България има доста насадени гигантски секвои,
местонахождението им можете да намерите в уикипедия.
Моля погледнете и другите ми обяви.
Разфасовки 5бр - 12 лв с ДДС
Повече информация в уебсайт
http://obiavidnes.com/obiava/94715/gigantska-sekvoya-semena

Canon PowerShot G7X + карта Toshiba 16GB
Canon PowerShot G7X + карта Toshiba 16GB, 4.2xOptical zoom, 20.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, micro HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94714/canon-powershot-g7x--karta-toshiba-16gb

GSMService24 - Сервиз на Apple !
Ние от GSMService24 предлагаме ремонт на всички устройства от серията на Apple ! Това включва телефоните iPhone,
таблетите iPad и компютрите Macbook! Качествен сервиз на Apple в София!
http://obiavidnes.com/obiava/94713/gsmservice24---serviz-na-apple-

Canon PowerShot N100
Canon PowerShot N100, черен, 5xOptical zoom, 12.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, micro HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94712/canon-powershot-n100

Печатница Пасат Прес Варна!!!
Пасат Прес е фирма занимаваща се с печатарски услуги и разполагаща с експерти в тази област! Нашата печатница е
базирана във Варна, където ще извършим всички печатарски услуги от които имате нужда!
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http://obiavidnes.com/obiava/94711/pechatnica-pasat-pres-varna

Canon PowerShot S200
Canon PowerShot S200, бял + карта 8GB, 10xOptical zoom, 20.0Mpix, 2.7" (6.85cm) екран, SDHC/SDXC, USB
http://obiavidnes.com/obiava/94710/canon-powershot-s200

Машини за миене на под CLEANFIX RA 501
Професионални подопочистващи машини CLEANFIX RA 501 IBC- Швейцария. Машините са били демонстрационни в
шоурумове за почистваща техника в Европа.CLEANFIX ШВЕЙЦАРИЯ са доказани,като едни от най качествените и
здрави машини за почистване в световен мащаб. На практика машините са нови ползвани за показване на клиенти на
специализирани магазини.Оборудвани са с нови гел батерии 2/12v/100ah,вградено зарядно устройство, нова четка и
всмукателни гуми.ГАРАНЦИЯ 1Г. Изключително подходяща за магазини,шоуруми,складове и др с големина до 4дк.
Производителност 15 дк на час.Разполагаме със сертифициран сервизобучени специалисти и части на склад. Цена на
демонстрационна машина: 3000.00 лв. без ддс. Възможно е придобиване чрез разсрочено плащане. без оскъпяване. За
сравнение:цена на нова такава машина:6500.00 лв. без ддс. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:0896 699 227.МАШИНИТЕ СА
ИЗЛОЖЕНИ В НАШИЯТ СПЕЦИАЛИЗИРАН ШОУРУМ НА АДРЕС:БУЛ.КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ 149-151,КАКТО И В
ШОУРУМОВЕТЕ НИ В ГР.ПЛОВДИВ И ВАРНА
http://obiavidnes.com/obiava/94709/mashini-za-miene-na-pod-cleanfix-ra-501

Canon PowerShot SX520 HS Wi-Fi Kit
Canon PowerShot SX520 HS Wi-Fi Kit, 42xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, mini HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94708/canon-powershot-sx520-hs-wi-fi-kit

Разваля всякакъв вид магии, Събиране на разделени двойки и семейства
Съдбата и отрежда нелеката задача-да живее с болката на другите. Серия от случки и показват, колко е различна.
Гадател и маг Дорина започва да усеща бъдещи събития още на 18 години.
Допълнително описание: Така разбира за своята мисия в живота. Пътят и в света на предсазанията е неизбежен и тя
поема по него, за да помага на страдащите духом.
Всеки ден пред вратата на дома и чакат хора с различни проблеми. Тя взема картите Таро в ръце и реди пасианси, за да
разкрие ключови елементи от съдбата на питащия. Така гадател и маг Дорина разкрива своите умения, като перфектен
прогностик и консултант. Тя може да дигностицира и премахва магии и родови проклятия. Чрез биоенергийни сеанси
изкоренява болезнена ревност, избухливост, натрупан гняв, напрежение, пристрастяване към алкохол и тютюнопушене.
Изготвя защитни амулети за успех при сключване на сделки и в съдебни дела. Доверете се на маг Дорина, за да си
осигурите спокойствие. Тел. за връзка: 0877 01 48 69 и 0896 59 76 12
http://obiavidnes.com/obiava/94707/razvalya-vsyakakyv-vid-magii---sybirane-na-razdeleni-dvoyki-i-semeystva

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/92412/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Canon PowerShot SX600 HS
Canon PowerShot SX600 HS, черен + карта Toshiba SDHC 8GB Class 10, 18xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран,
SDHC/SDXC, micro HDMI
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http://obiavidnes.com/obiava/94706/canon-powershot-sx600-hs

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/94705/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/94704/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

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/94703/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/94702/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/94701/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/94700/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/94699/ispanski-ezik---kursove-i-uroci
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Canon PowerShot SX60 HS
Canon PowerShot SX60 HS, 65xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, mini HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94698/canon-powershot-sx60-hs

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/94697/angliyski--vtoro-nivo-pre--intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
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http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/94696/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Phone 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/94695/cours-de-bulgare-pour-trangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/94694/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

СЛУХОВ АПАРАТ CYBER SONIC ** 18 лв.
СЛУХОВ АПАРАТ CYBER SONIC
Слуховият апарат е почти незабележим и е подходящ за мъже и жени:.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- малък, безжичен, мощен;
- сила на звука: 6 степени до 50 децибела.;
- три размера еластични ушни накрайници;
- захранване: мини батерия 1,5V; в комплекта 3 батерии;
- тегло: 10 гр.;
- сертификат: СЕ;
- произход: Китай.
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ВИДЕОКЛИП:
http://youtu.be/RYXjjN27Bia
ПРОМОЦИОНАЛНА ШОКОВА ЦЕНА: 18 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар БОРОВО, павилион 12 (срещу супер Европа)
или по куриер Еконт Експрес; такса от офиса 3,70 лв., до адрес 5,70 лв.
а до селища без офис 7 лв. и получаване до три работни дни.
НАМАЛЕНИЕ НА КУРИЕРСКАТА ТАКСА -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/94693/sluhov-aparat-cyber-sonic--18-lv

СЛУХОВ АПАРАТ CYBER SONIC ** 18 лв.
СЛУХОВ АПАРАТ CYBER SONIC
Слуховият апарат „CYBER SONIC” е с дискретни размери, почти незабележим за околните и улавя шепот и далечен
разговор.
Подходящ за мъже и жени, независимо от възрастта, загубили чуваемост предимно поради напреднала възраст.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- малък, безжичен, мощен, дискретен, за ляво или дясно ухо;
- контрол на силата на звука: 6 степени до 50 децибела;
- сменяеми три размера полимерни еластични ушни накрайници;
- намален страничен шум (вятър, ехо):
http://obiavidnes.com/obiava/94692/sluhov-aparat-cyber-sonic--18-lv

СЛУХОВ АПАРАТ CYBER SONIC ** 18 лв.
СЛУХОВ АПАРАТ CYBER SONIC
Слуховият апарат „CYBER SONIC” е с дискретни размери, почти незабележим за околните и улавя шепот и далечен
разговор.
Подходящ за мъже и жени, независимо от възрастта, загубили чуваемост предимно поради напреднала възраст.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- малък, безжичен, мощен, дискретен, за ляво или дясно ухо;
- контрол на силата на звука: 6 степени до 50 децибела;
- сменяеми три размера полимерни еластични ушни накрайници;
- намален страничен шум (вятър, ехо):
http://obiavidnes.com/obiava/94691/sluhov-aparat-cyber-sonic--18-lv

КОТАРАНКА БОНБОНЕНА И МНОГО РАЗГОНЕНА GSM: 090 363 022
КОТАРАНКА БОНБОНЕНА И МНОГО РАЗГОНЕНА GSM: 090 363 022
http://obiavidnes.com/obiava/94690/kotaranka-bonbonena-i-mnogo-razgonena--gsm-090-363-022
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АКО ИСКАШ ДА МЕ ГУШКАШ,ТРЯБВА МНОГО ДА МЕ СЛУШКАШ DSM 090 363 111
АКО ИСКАШ ДА МЕ ГУШКАШ,ТРЯБВА МНОГО ДА МЕ СЛУШКАШ DSM 090 363 111
http://obiavidnes.com/obiava/94689/ako-iskash-da-me-gushkashtryabva-mnogo-da-me-slushkash--dsm-090-363-111

БАРАБАН
ЗА
BROTHER
HL-2300D/L2340DW/L2360DN/HL-L2365DW/MFC-L2700DW/L2720DW/L2740DW/DCP-L2540DN/L
2520DW/L2500D - Cartridge High Yield - P№ DR2300 - заб.: 12000k
БАРАБАН
ЗА
BROTHER
HL-2300D/L2340DW/L2360DN/HL-L2365DW/MFC-L2700DW/L2720DW/L2740DW/DCP-L2540DN/L2520DW/L2500D
Cartridge High Yield - P№ DR2300 - заб.: 12000k

-

http://obiavidnes.com/obiava/94688/baraban-za-brother--hl-2300dl2340dwl2360dnhl-l2365dwmfc-l2700dwl2720dwl274

ОТВАРЯМ МОЯТА УСТА И ТИ КАЗВАМ КОЛКО СЪМ ДОБРА изпрати SMS с текст USTA до
номер 191999
ОТВАРЯМ МОЯТА УСТА И ТИ КАЗВАМ КОЛКО СЪМ ДОБРА изпрати SMS с текст USTA до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/94687/otvaryam-moyata-usta-i-ti-kazvam-kolko-sym-dobra--izprati-sms-s-tekst-usta-do-nome

МАЛКАТА СИАНА- изпрати SMS с текст siana до номер 191999
МАЛКАТА СИАНА- изпрати SMS с текст siana до номер 191999
http://obiavidnes.com/obiava/94686/malkata-siana--izprati-sms-s-tekst-siana-do-nomer-191999

ИДЕАЛЕН МЪЖ,ИДЕАЛНА ЖЕНА...ЗА ИДЕАЛНИЯ МОМЕНТ НА WWW.SEXCHE.COM
ИДЕАЛЕН МЪЖ,ИДЕАЛНА ЖЕНА...ЗА ИДЕАЛНИЯ МОМЕНТ НА WWW.SEXCHE.COM
http://obiavidnes.com/obiava/94685/idealen-myjidealna-jenaza-idealniya-moment-na--wwwsexchecom

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/94684/30-50-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/94683/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn
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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/94682/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*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/94681/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

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/94680/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Работа за половин час на ден
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това,което е нужно е интернет,не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/94679/rabota-za-polovin-chas-na-den

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
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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/94678/topleshta-kartina-s-infracherveno-nagryavane

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

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.

Страница 35/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.02.2015

3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/94677/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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,
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/94676/masajna-kushetka-magicpro-2
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Lenovo A328 A328 (P0R0003FRO)
Lenovo A328 A328 (P0R0003FRO), бял, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm), четириядрен MT6582M 1,3 GHz, 1GB RAM,
4GB памет (microSD слот), Android 4.4, 140g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94675/lenovo-a328-a328-p0r0003fro

KINDER FIT
KINDER FIT
Течни мултивитамини за деца с вкус на портокал и круша, 150 мл
Предназначение: По една супена лъжица от течните мултивитамини осигурява 100% от всекидневната нужда от
витамини при малчуганите. Допринася за нормалното състояние на костите и зъбите, за поддържане на нормално
зрение, за намаляване на чувството на отпадналост и умора и за защита на клетките от оксидативен стрес, стимулира
здравословния растеж и апетита им. Приятният плодов вкус на портокал и круша прави течните мултивитамини
KINDER FIT желани и харесвани от децата. Препоръчва се и за деца занимаващи се активно със спорт и/или умствено
натоварване.
http://obiavidnes.com/obiava/94674/kinder-fit

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/94673/abokoliken-320-kapki

KOOL PATCH MIX
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.
Лепенките могат да бъдат и чудесно помощно средство за облекчаване на страданията при гадене, причинено от грип,
сутрешно гадене при бременност или странични ефекти от химиотерапия. Те могат да помогнат на дамите по-лесно да
понесат топлите вълни и потенето при симптомите на менопаузата. Страдащите от безсъние също намират тези
пластири за облекчаващи.
http://obiavidnes.com/obiava/94672/kool-patch-mix

Мултивитамини + калций за деца
Мултивитамини + калций за деца
Eфервесцентни разтворими таблетки с различни плодови вкусове
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Хранителна добавка със захар и подсладители
http://obiavidnes.com/obiava/94671/multivitamini--kalciy-za-deca

KINDER
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/94670/kinder

Омега 3 Рибено масло от сьомга
Омега 3 Рибено масло от сьомга + Витамин D3 за деца “Рибчо”
Хранителна добавка
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/94669/omega-3-ribeno-maslo-ot-syomga

KINDER FIT
Течни мултивитамини за деца с вкус на портокал и круша, 150 мл
Предназначение: По една супена лъжица от течните мултивитамини осигурява 100% от всекидневната нужда от
витамини при малчуганите. Допринася за нормалното състояние на костите и зъбите, за поддържане на нормално
зрение, за намаляване на чувството на отпадналост и умора и за защита на клетките от оксидативен стрес, стимулира
здравословния растеж и апетита им. Приятният плодов вкус на портокал и круша прави течните мултивитамини
KINDER FIT желани и харесвани от децата. Препоръчва се и за деца занимаващи се активно със спорт и/или умствено
натоварване.
http://obiavidnes.com/obiava/94668/kinder-fit

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби, издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
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Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/94667/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Сексуални стимуланти
Виагра (Viagra) е много добре познат сексуален стимулант. Когато се заговори за Viagra, винаги се вижда усмивка на
лицето. Това е може би един от най-известните секс
хапчета, добре познати на пазара и използвани от хиляди мъже за повдигане на сексуалното либидо (мощ), подобряване
на ерекцията, задържане на преждевременна еякулация
и подобрено усещане при възбуда - 24 лв.4 бр. http://www.erekciq.com/
http://obiavidnes.com/obiava/94666/seksualni-stimulanti

"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.
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Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/94665/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 !
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ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/94664/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Lenovo P70 (P0S6000FRO)
Lenovo P70 (P0S6000FRO), тъмно син, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), осемядрен MT6752 1.7GHz, 2GB RAM, 16GB
памет (microSD слот), Android 4.4, 149g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94663/lenovo-p70-p0s6000fro

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,
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ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !

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

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/94662/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

СЛУХОВ АПАРАТ CYBER SONIC ** 18 лв.
СЛУХОВ АПАРАТ CYBER SONIC
Слуховият апарат „CYBER SONIC” е с дискретни размери, почти незабележим за околните и улавя шепот и далечен
разговор.
Подходящ за мъже и жени, независимо от възрастта, загубили чуваемост предимно поради напреднала възраст.
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ХАРАКТЕРИСТИКА:
- малък, безжичен, мощен, дискретен, за ляво или дясно ухо;
- контрол на силата на звука: 6 степени до 50 децибела;
- сменяеми три размера полимерни еластични ушни накрайници;
- намален страничен шум (вятър, ехо):
http://obiavidnes.com/obiava/94661/sluhov-aparat-cyber-sonic--18-lv

Lenovo S856 (P0R1000PRO)
Lenovo S856 (P0R1000PRO), сребрист, поддържа 2 sim карти, 5.5" (13.97 cm), четириядрен Qualcomm® Snapdragon™ 1.2
GHz, 1GB RAM, 8GB памет (microSD слот), Android 4.4, 175g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94660/lenovo-s856-p0r1000pro

7" (17.78 cm) Acer Iconia One 7 B1-750-17M4
7" (17.78 cm) Acer Iconia One 7 B1-750-17M4, четириядрен Intel Atom Z3735G 1.33/1.83 GHz, 1GB RAM, 16GB Flash памет
(+microSD слот), Android 4.4, 320g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94659/7-1778-cm-acer-iconia-one-7-b1-750-17m4

*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc до
0882551735, фини шпакловки - 4лв. гипсова шпакловка - 4лв. . латекс бял и цветен - 2лв. . топлоизолация. обръщане покрай
пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване - 6лв. . гипсова мазилка. пръскана мазилка. минерална мазилка.
влачена мазилка. замазки. зидария. бързо, корекно, разумни цени, и гарантирано качество. майстор с дългодишна
практика в строителсвото.започване веднага.
http://obiavidnes.com/obiava/94658/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

8" (20.32 cm) Acer Iconia B1-810-171W
8" (20.32 cm) Acer Iconia B1-810-171W, четириядрен Intel Atom Z3735G 1.33/1.83 GHz, 1GB RAM, 16GB Flash памет
(+microSD слот), Android 4.4, 340g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94657/8-2032-cm-acer-iconia-b1-810-171w

Адаптер Mini HDMI(м) to HDMI(ж)
Адаптер Mini HDMI(м) to HDMI(ж), VCom CA316
http://obiavidnes.com/obiava/94656/adapter-mini-hdmim-to-hdmij

Решетка за вентилатор
Решетка за вентилатор, Evercool FG-140/M, 140mm
http://obiavidnes.com/obiava/94655/reshetka-za-ventilator

Сплитер VCom DD138
Сплитер VCom DD138, 1x VGA към 8x VGA изхода
http://obiavidnes.com/obiava/94654/spliter-vcom-dd138

Вентилатор 140mm
Вентилатор 140mm, NB-BlackSilentPRO PK-3, 1700rpm
http://obiavidnes.com/obiava/94653/ventilator-140mm

SSD 1TB
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SSD 1TB, Samsung 850 EVO, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 5г.
http://obiavidnes.com/obiava/94652/ssd-1tb

СКАЙП КАМЕРИ КАКВОТО ПОИСКАШ ВИНАГИ ЗА СЕКС ГОТОВА 090 363 133 - OBADI MI
SE NQMA DA SYJELQVASH
СКАЙП КАМЕРИ КАКВОТО ПОИСКАШ ВИНАГИ ЗА СЕКС ГОТОВА 090 363 133 - OBADI MI SE NQMA DA SYJELQVASH
http://obiavidnes.com/obiava/94651/skayp-kameri-kakvoto-poiskash-vinagi-za-seks-gotova-090-363-133---obadi-mi-se-nqm

Noctua NH-D15
Noctua NH-D15, LGA1156, LGA1155, LGA1150; AMD AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+
http://obiavidnes.com/obiava/94650/noctua-nh-d15

Филтър за вентилатори
Филтър за вентилатори, Evercool FGF-80/M/BK, 80mm, черен
http://obiavidnes.com/obiava/94649/filtyr-za-ventilatori

SSD 240GB
SSD 240GB, SanDisk Ultra II, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/94648/ssd-240gb

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/94647/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Термо-паста Noctua NT-H1
Термо-паста Noctua NT-H1, 3.5g
http://obiavidnes.com/obiava/94646/termo-pasta-noctua-nt-h1

Мотоблок Grillo-PETROV
Мотоблок Грило-Петров
Четиритактов бензинов двигател 8.5 к.с.
Въздушно охлаждане, едноцилиндров, хоризонтален изходящ вал на лагерно окачване, висящи клапани, запалване чрез
стартер с въже.
Повече характеристики за този мотоблок ще откриете в сайта!
http://obiavidnes.com/obiava/94645/motoblok-grillo-petrov

Термо-паста Arctic Ceramique 2
Термо-паста Arctic Ceramique 2, 2.7g
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http://obiavidnes.com/obiava/94644/termo-pasta-arctic-ceramique-2

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/94643/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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
>GPS 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 !
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Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35260/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektiviizneveri-i-brachni-bezplatni-kon

Решетка за вентилатор
Решетка за вентилатор, Evercool FG-120/M, 120mm
http://obiavidnes.com/obiava/94642/reshetka-za-ventilator

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/94641/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/94640/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/94639/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/94638/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

4TB WD My Book
4TB WD My Book, черен, 3.5" (8.89 cm), външен, USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/94637/4tb-wd-my-book

Решетка за вентилатор
Решетка за вентилатор, Evercool FG-80/M, 80mm
http://obiavidnes.com/obiava/94636/reshetka-za-ventilator
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GF ROG Matrix GTX 980
GF ROG Matrix GTX 980, 4GB, Asus MATRIX-GTX980-P-4GD5, PCI-E 3.0, GDDR5, 256-bit, Display Port, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/94635/gf-rog-matrix-gtx-980

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/94634/30-50-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/94633/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/94632/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*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/94631/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

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/94630/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Работа за 30 мин на ден
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това,което е нужно е интернет,не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/94629/rabota-za-30-min-na-den

Селектор VCom DD434
Селектор VCom DD434, 4x HDMI вход към 1x HDMI изхода
http://obiavidnes.com/obiava/94628/selektor-vcom-dd434

Италиански език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по италиански език. Обучението е
целогодишно в удобно за учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни
тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 12 лева на учебен час. При
двама курсисти цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02 8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/94627/italianski-ezik--podgotovka-za-matura

Сплитер VCom DD4116
Сплитер VCom DD4116, 1x HDMI вход към 16x HDMI изхода
http://obiavidnes.com/obiava/94626/spliter-vcom-dd4116

Вечерен курс по италиански език А1
Учебен център Орбис организира вечерен 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 два пъти седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа.
Цена: 250 лева. Начало: 09.03.15г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
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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/94625/vecheren-kurs-po-italianski-ezik-a1

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
http://obiavidnes.com/obiava/94624/syboten-kurs-po-italianski-ezik--a1

Продавам кученца Немска овчарка
Продавам кученца старонемска овчарка на 50 дни.
Кученцата са плод на кръстоска между старонемска дългокосместа женска и обикновен немец.
Майката, бащата и децата са чистокръвни овчарки.
Бебетата са обезпаразитени, ваксинирани и с паспорти.
За контакт: 0883588654, 0884675308, 0878706973.
http://obiavidnes.com/obiava/94623/prodavam-kuchenca-nemska-ovcharka

Отслабнете с Lipovon
Lipovon е един уникален продукт с който всеки ще отслабне.
С Lipovon се очаква за месец да отслабнете от 6 до 10 килограма в някои случаи дори 12 килограма.
Lipovon e продаван вече в над 150 държави по целия свят и е считан, като един от най-качествените
и ефектни билкови продукти за отслабване в света.Вече името Lipovon е познато на всички хора,
които имат проблеми с наднорменото тегло.0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/94622/otslabnete-s-lipovon

Филтър за вентилатори
Филтър за вентилатори, Evercool FGF-90/M/BK, 92mm, черен
http://obiavidnes.com/obiava/94621/filtyr-za-ventilatori

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/94620/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/94619/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/94618/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Филтър за вентилатори
Филтър за вентилатори, Evercool FGF-120/M/BK, 120mm, черен
http://obiavidnes.com/obiava/94617/filtyr-za-ventilatori

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/94616/3d-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/94615/3d-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/94614/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Детективска агенция Авалон- 24часа 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.
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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/94613/detektivska-agenciya-avalon--24chasa-diskretni-detektivski-uslugi

Отслабни с Meizitang
MEIZITANG Е ЕДИН НАИСТИНА УНИКАЛЕН ПРОДУКТ С КОЙТО ВИЕ ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ МНОГО БЪРЗО,
ЛЕСНО И ЕФЕКТИВНО.Meizitang Botanical Slimming е продукта с който ще отслабнете
от 7 до 12 килограма и то за един месец.Ние ви гарантираме, че този билков продукт
за отслабване Meizitang е използван от милиони хора по света, които имат проблеми с
наднорменото тегло, нот това не е всичко изследвания показват 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/94612/otslabni-s-meizitang

Филтър за вентилатори
Филтър за вентилатори, Evercool FGF-120/P, 120mm, черен
http://obiavidnes.com/obiava/94611/filtyr-za-ventilatori

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/94610/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/94609/30-50-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/
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/94608/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/94607/30-50-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/94606/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/94605/pochasova-rabota-ot-vkyshti

Охладител за видеокарти Arctic Cooling Accelero S1 PLUS
Охладител за видеокарти Arctic Cooling Accelero S1 PLUS, AMD Radeon/NVIDIA
http://obiavidnes.com/obiava/94604/ohladitel-za-videokarti-arctic-cooling-accelero-s1-plus

Магнезий (250 мг) + витамин В комплекс, 30 табл./ опак.
Предназначение: Магнезият е изключително важен минерал за много от функциите в организма. Той допринася за
поддържането на зъбите и костите и участва в редица обменни процеси, но основната му роля е да се грижи за
равновесието на нервната и мускулна системи. Магнезият допринася за намаляването на чувството на отпадналост и
умора, електролитния баланс, нормалното протичане на метаболизма и производството на енергия, нормалния синтез на
белтъчини, участва в процеса на делене на клетките.
Витамин В комплекс има важна роля в процеса на синтеза на белтъците, в метаболизма на въглехидратите и мастните
киселини, както и при изграждането на еритроцитите.
http://obiavidnes.com/obiava/94603/magneziy-250-mg--vitamin-v-kompleks-30-tabl-opak

ZINK + BIOTIN (цинк + биотин) 30 капс./кутия
Предназначение: Цинкът е минерал, който играе важна роля при метаболизма. Допринася за нормалното състояние на
косата, кожата, ноктите, зрението и имунната система. Допринася за защита на клетките от оксидативен стрес и
допринася за нормалният синтез на ДНК. Биотинът е известен като витамин В7 или Витамин Н. Той участва във
въглехидратната обмяна - за получаване на енергия и в мастната - за синтез на мастни киселини. Биотинът е
задължителен и за синтеза на витамин С. Биотинът допринася за нормалния метаболизъм на макро хранителните
вещества. Биотинът допринася за поддържането на нормалното състояние на косата и кожата.
http://obiavidnes.com/obiava/94602/zink--biotin-cink--biotin-30-kapskutiya
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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/94601/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/94600/7-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/94599/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/94598/matura---uskoreni-kursove

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/94597/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери

Страница 53/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.02.2015

- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/94596/detektivska-agenciya-star-0885350440

ABO-SELEN (СЕЛЕН), 30 капсули
За естествена защита на клетките
Хранителна добавка
Предназначение: Селенът допринася за защитата на клетките от оксидативен стрес, за нормалната фунция на
щитовидната жлеза и имунната система. Той допринася и за нормалната сперматогенеза и поддържане нормалното
състояние на коса и нокти.
http://obiavidnes.com/obiava/94595/abo-selen-selen-30-kapsuli

L-Карнитин, 500 mg - 30 капсули
Предназначение: L-карнитинът допринася за превръщането на мазнините в енергия и за намаляване на телесното тегло.
Повишава умствената и физическа работоспособност. Подобрява енергийното обезпечаване на сърдечния мускул.
Спомага за подобряване обмяната на веществата. Може да се приема от диабетици и при наднормено тегло. Подобрява
емоционалното състояние.
http://obiavidnes.com/obiava/93563/l-karnitin-500-mg---30-kapsuli

Изофлавон от соя, 75 mg,
30 капсули с висока концентрация, Хранителна добавка
Натуралната алтернатива за жените в менопауза
Предназначение: Соевите изофлавони са фитоестрогени, които имат действие подобно на естествените женски полови
хормони (естрогените), но които не са стероиди. Изофлавоните от соя притежават изключителни свойства. Те
допринасят за нормалното приемане на промените в организма преди и по време на менопаузата.
http://obiavidnes.com/obiava/94594/izoflavon-ot-soya-75-mg

24 капсули за успокоение и подобряване на съня
Хранителна добавка
Преднаначение: ABO-EINSCHLAF UND RUHE съдържа в оптимално съотношение комбинация от L- теанин и екстракти
от корени на валериана и шишарка на хмел. Комбинацията от тези субстанции допринася за съкращаване на времето за
заспиване, за по-лесната адаптация на организма след пътуване със смяна на часовите зони, влияе положително върху
централната нервна система, като понижава възбудимостта й. Допринася за поддържането на нормалната психична
функция, намаляването на чувството на отпадналост и умора. Допринася за поддържането в спокойно състояние на
централната нервна система.
http://obiavidnes.com/obiava/94593/24-kapsuli-za-uspokoenie-i-podobryavane-na-synya
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ABOPHOLIC META – метилирана фолиева киселина
ABOPHOLIC META – метилирана фолиева киселина
+Витамини B1, B2, B3, B5, B6, B7 и В 12
Нова подобрена формула с L-метилфолат
Хранителна добавка
Предназначение: L-метилфолатът допринася за нормалното протичане на бременността и нормалното функциониране
на нервната система. Фолатът допринася за нормалния растеж на тъканите у майката по време на бременност,
нормалния синтез на аминокиселини, нормалното кръвообразуване, нормалния метаболизъм на хомоцистеина, за
нормалната функция на имунната система. Фолатът допринася за намаляване чувството на отпадналост и умора.
ABOPHOLIC META се усвоява по-бързо от организма от обикновената фолиева киселина и бързо достига нива, при които
успешно изпълнява биологичните си функции. Витамините от група В са изключително важни.Те допринасят за
нормалното функциониране на нервната система, нормалния синтез на метаболизъм на витамин В и някои
невропредаватели, защита на клетките от оксидативния стрес, участват в процеса на делене на клетките.
http://obiavidnes.com/obiava/93555/abopholic-meta--metilirana-folieva-kiselina

Рибено масло от сьомга на капсули, 1000 мг
Омега 3 мастни киселини + Витамин Е, 60 капсули
При висок холестерол
Хранителна добавка
Предназначение: Балансираните нива на холестерола и триглицериди са от съществено значение за здраво сърце и
сърдечно-съдовата система. Важните Омега 3 мастни киселини са ейкозапентаенова киселина (ЕРА) и докозахексаенова
киселина (DHA). Само няколко вида храни съдържат тези жизнено необходими съставки. Подходящи са студеноводните
риби например: сьомга, херинга, скумрия. Организмът ни не може сам да произвежда Омега-3 мастни киселини, ето защо
те трябва да бъдат набавени като част от разнообразното ежедневно хранене. OMEGA 3 мастните киселини,
съдържащи се в рибеното масло от сьомга, допринасят за нормалната сърдечна функция, за нормалната функция на
мозъка и нормално зрение. Витамин Е допринася за защитата на клетките от оксидативен стрес.
http://obiavidnes.com/obiava/94592/ribeno-maslo-ot-syomga-na-kapsuli-1000-mg

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/94591/prevodi-ot-i-na-30-ezika

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Созопол Поморие Приморско
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
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офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/94590/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/94589/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Acer X122
Acer X122, 3D Ready, DLP, 3000 Lumens, 13000:1, XGA (1024 x 768), USB, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/94588/acer-x122

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
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интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/94587/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
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Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/94586/bulgarian-for-foreigners

Руски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/94585/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:
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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/94584/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Cлушалки Arctic P614
Cлушалки Arctic P614, микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/94583/clushalki-arctic-p614

Охлаждане Evercool FOX 1 - SB-F1
Охлаждане Evercool FOX 1 - SB-F1, 2400 rpm, PCI Slot
http://obiavidnes.com/obiava/94582/ohlajdane-evercool-fox-1---sb-f1

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/94581/30-50-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/94580/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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/
http://obiavidnes.com/obiava/94579/rabota-ot-vkyshti-za-cyalata-strana-
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ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*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/94578/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

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/94577/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Вентилатор 140mm
Вентилатор 140mm, Noctua NF-A14 ULN, 800rpm
http://obiavidnes.com/obiava/94576/ventilator-140mm

Уеб камера Canyon CNE-CWC3
Уеб камера Canyon CNE-CWC3, 1920x1080 pix. микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/94575/ueb-kamera-canyon-cne-cwc3

Nikon CoolPix S01
Nikon CoolPix S01, червен + калъф, 3xOptical zoom, 10.1Mpix, 2.5" (6.35cm) екран, USB
http://obiavidnes.com/obiava/94574/nikon-coolpix-s01

Nikon CoolPix S2800
Nikon CoolPix S2800, червен + калъф + карта 8GB, 5xOptical zoom, 20.1Mpix, 2.7" (6.85cm) екран, SDHC/SDXC, USB
http://obiavidnes.com/obiava/94573/nikon-coolpix-s2800

Nikon CoolPix S32
Nikon CoolPix S32, бял + подарък раница за деца, 3xOptical zoom, 13.2Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB
http://obiavidnes.com/obiava/94572/nikon-coolpix-s32

Nikon CoolPix S32
Nikon CoolPix S32, жълт + подарък раница за деца , 3xOptical zoom, 13.2Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB
http://obiavidnes.com/obiava/94571/nikon-coolpix-s32
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Nikon CoolPix S32
Nikon CoolPix S32, розов + подарък раница за деца, 3xOptical zoom, 13.2Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB
http://obiavidnes.com/obiava/94570/nikon-coolpix-s32

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/94569/rabota-za-30-min-na-den

Nikon CoolPix S32
Nikon CoolPix S32, син + подарък раница за деца, 3xOptical zoom, 13.2Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB
http://obiavidnes.com/obiava/94568/nikon-coolpix-s32

Nikon CoolPix S6700
Nikon CoolPix S6700, черен, 10xOptical zoom, 20.1Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB
http://obiavidnes.com/obiava/94567/nikon-coolpix-s6700

Nikon CoolPix S9700
Nikon CoolPix S9700, черен, 30xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB
http://obiavidnes.com/obiava/94566/nikon-coolpix-s9700

Olympus SH-60
Olympus SH-60, бял, 24xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, micro HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94565/olympus-sh-60

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

Товарни превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
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http://obiavidnes.com/obiava/67754/tovarni-prevozi-s-bus

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

Olympus SH-60
Olympus SH-60, сребрист, 24xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, micro HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94564/olympus-sh-60

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/94563/3d-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/94562/3d-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/94561/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
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- 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/94560/detektivski-uslugi-sofiya-plovdiv-pazardjik-stara-zagora-haskovo

Olympus Stylus SH-1
Olympus Stylus SH-1, бял, 24xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, micro HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94559/olympus-stylus-sh-1

всякакви дърводелски услуги по домове и офиси на ниски цени
Ремонт и монтаж на спални,гардероби,секции,шкафове.Регулиране на вратички,смяна на панти.Пребоядисване на стари
мебели.Монтаж на врати и первази скъсяване на врати,поправка на разбити врати,смяна на брави.Обръщане на врати
Укрепване и поправка на клатещи се маси и столове и по заведения Прогонка и уплътняване на врати и прозорци
Тел:028402396,GSM:0885994579
http://obiavidnes.com/obiava/94558/vsyakakvi-dyrvodelski-uslugi-po-domove-i-ofisi-na-niski-ceni

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/94557/30-50-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/94556/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn
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НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/94555/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Olympus Stylus SH-1
Olympus Stylus SH-1, черен, 24xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, micro HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94554/olympus-stylus-sh-1

Целодневна домакинска помощ
Имате нужда в домакинската работа?
Професионална грижа за почистването в дома, пране и гладене, подреждане и пазаруване с нас става лесно и бързо!
Времето не ви достига за ежедневните нужди у дома?
Услугата е точно за вас и се предоставя в рамките на 8 астрономически часа!
http://obiavidnes.com/obiava/94553/celodnevna-domakinska-pomosht

"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,
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Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/94552/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
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начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !

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

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/94551/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

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.
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Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !

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

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/94550/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
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Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
РОДИНА - България
За контакт с нас:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 19:00 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
E-mail: kursovete@gmail.com
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
http://obiavidnes.com/obiava/94549/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
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http://obiavidnes.com/obiava/94548/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/94547/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
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Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/94546/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Най-изгодните цени на интериорни и входни врати!
Искате качество, стил и съвършенство?
DOORMANN
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Тел.: 0894/614-730
Офис: 0899/691-096
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/94545/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

Olympus STYLUS SP-100EE
Olympus STYLUS SP-100EE, черен, 50xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, micro HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94544/olympus-stylus-sp-100ee

Подарък влюбени!!!
Търсенето на подарък за свети валентин за вас приключи. Най-добрите подаръци за свети валентин са на адрес
Ideinikbg.com ! Ако сте забравили за свети валентин - подаръци ще откриете тук!
http://obiavidnes.com/obiava/94543/podaryk-vlyubeni

Бригади с опит извършват всякакви стр. услуги и довърш. работи
Бригади от строителни майстори с дългогодишен опит в областта на строителството извършват всякакви строителни
услуги и жилищни ( домашни ) ремонти :
- груб строеж и зидария
- къртене и извозване
- вътрешни и външни топлоизолации
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- машинна мазилка и замазка , маш . боядисване
- хидроизолации
- гипсокартон ,окачени тавани , преградни стени
- скрито осветление , разчупени тавани ( на различни нива ) и др.
- усвояване на тераси и всякакви преустройства
- всякакви обръщания на ъгли на врати и прозорци
- шпакловка със сатен гипс и колор кит , латекс
- всякакви декоративни мазилки
- поставяне на теракот , фаянс и гранитогрес
- облицовка с всички видове камък
- шлайфан и щампован бетон
- Ел. инсталации , ОиВ , ВиК , и други .
Безплатен , неангажиращ оглед и консултации , оферта , договор , професинализъм , коректност , кратки срокове . Тел.
за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/94542/brigadi-s-opit-izvyrshvat-vsyakakvi-str-uslugi-i-dovyrsh-raboti

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/94541/tovarni-prevozi

Olympus Stylus TG-3 Tough
Olympus Stylus TG-3 Tough, червен, 4xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, micro HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94540/olympus-stylus-tg-3-tough

Български език за чужденци
За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
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• 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/94539/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/94538/biznes-angliyski---pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
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e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/94537/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Olympus Stylus TG-3 Tough
Olympus Stylus TG-3 Tough, черно, 4xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, micro HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94536/olympus-stylus-tg-3-tough

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/94535/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

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/94534/otslabnete-s-lida

Блиндирани и Интериорни врати Doormann София!
"Заповядайте в Doormann и се потопете в голямото многообразие от
висококачествени блиндирани/ интериорни врати! При нас Качеството не е за
сметка на цената! Очакваме Ви на място в шоурума ни, всеки ден от
понеделник до събота. Можете да ни посетите на адрес: кв.
Лозенец/ул.""Стоян Михайловски"" № 14 и в НОВООТКРИТИЯ ни магазин в кв.
Сухата река , бул Владимир Вазов № 15А (в близост до м-н Декатлон) или в
сайта ни : doormann.bg. Защото Важният си ТИ!!!!"
http://obiavidnes.com/obiava/94533/blindirani-i-interiorni-vrati-doormann-sofiya
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Olympus TG-830
Olympus TG-830, черен, 5xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, micro HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94532/olympus-tg-830

Легализация и преводи на лични и фирмени документи
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени 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/94531/legalizaciya-i-prevodi-na-lichni-i-firmeni-dokumenti

Olympus TG-850
Olympus TG-850, черен + батерия Olympus LI-50B, 5xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, micro
HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94530/olympus-tg-850

Промоционален еднодневен пакет "Зимна идилия” в бутиков хотел Каза Арт с.Орешак - 06
Февруари - 50%
1 нощувка със закуска, 1 вечеря по меню „Балканска скара на жар”, комплимент с чаша червено вино
вместо 139,00 лв. само за 69,00 лв. за двама
Краят на работната седмица е чудесен повод за една заслужена почивка в добра компания и весело настроение. Ние от
екипа на бутиков хотел Каза Арт Ви предлагаме възможността да се отпуснете в артистичната атмосфера на
ресторант – галерия Каза Арт. Прясно изпечени балкански ястия на жар в камината на ресторанта и божествено вино
от българските изби Ви очакват само този петък 6 Февруари. Очакваме Ви!
Цена за 1 нощувкa - вместо 139 лв. само за 69 лв. за двама
Гореспоменатата цена е за двама и включва:
* 1 нощувкa за двама в тематична стая, студио или апартамент
* 1 домашно приготвена закуска за двама по избор:"Селска идилия", "Вечна младост", "Прекрасно утро" или "Сладко
събуждане"
* Комплимент от чаша червено вино
* 1 вечеря за двама по меню "Балканска скара на жар"
* Ползване на финландска панорамна сауна
* Ползване на маса за шах, тенис на маса, безплатен паркинг, интернет, всички ДДС и туристически такси.
Доплащане за студио: 20,00 лв.
Доплащане за апартамент: 30,00 лв.
Дете настанено на допълнително легло в стая, апартамент или студио:
до 3 год. не заплаща
от 4 г. до 12 г. заплаща 15,00 лв. /нощувка със закуска/
Възрастен настанен на допълнително легло заплаща 25,00 лв. /нощувка със закуска/
Специално за гости на ресторанта предлагаме отстъпка от 25% от всички ястия по меню „Балканска скара на жар”.
Нашите гости ще получат и комплимент с чаша червено вино. Заповядайте в ресторант Каза Арт!
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Не забравяйте да резервирате! Местата са ограничени!
Резервации се приемат най-късно до 5 Февруари четвъртък на телефони 0889 508 149 и 06952 24-74
Ваши Биляна, Пламен и екипът на хотел Каза Арт!
http://obiavidnes.com/obiava/94529/promocionalen-ednodneven-paket-zimna-idiliya-v-butikov-hotel-kaza-art-soreshak-

Разкриване на изневери - Агенция "СТАР" -0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/94528/razkrivane-na-izneveri---agenciya-star--0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/94527/detektivska-agenciya-star-0885350440

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
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диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/94526/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Адаптер Canyon CNE-CHA11W
Адаптер Canyon CNE-CHA11W, USB, 5V/1A
http://obiavidnes.com/obiava/94525/adapter-canyon-cne-cha11w

Детективска Агенция Дискрет-Пловдив Пазарджик Хасково Димитровград
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/94524/detektivska-agenciya-diskret-plovdiv-pazardjik-haskovo-dimitrovgrad

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
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7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/94523/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Входни блиндирани врати на достъпни цени !
При нас ще намерите качество и стил на достъпни цени.Може да разгледате предложенията ни на
http://www.vrati-dobrich.com/?cat=8 . Очакваме ви на адрес гр.Добрич ул.Кирил и Методий 41/м-н Била до у-ще
Славейков/тел.за контакт 0899 691030.
http://obiavidnes.com/obiava/94522/vhodni--blindirani-vrati-na-dostypni-ceni-

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/94521/30-50-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/94520/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/
-----------------------------Опитайте и Успех
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http://obiavidnes.com/obiava/94519/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/94518/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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,
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/94517/masajna-kushetka-magicpro-2
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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 420.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР нов -275 лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 420 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 !
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/94516/detoksikator

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

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
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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/94515/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Турмалинов Колан-Турмалинова яка,наколенки и нараменник
Турмалинов Колан-Турмалинова яка,наколенки и нараменник
Турмалинов Колан е създаден по японска технология с използването на турмалинови кристали,
постоянни магнити, бамбукови въглища и органичен германий. Те са имплантирани в трислойна структура на специална
тъкан,
изградена от високотехнологични полимерни влакна. Коланът идеално поддържа кръста
Турмалинов Колан
-29 лв
Турмалинова яка
-15 лв
Турмалинови наколенки -29 лв
Турмалинов нараменник -29 лв
Ефективно подпомага при:
• Болка и схващане в областта на шията
• Болки в раменете и горната част на гърба
• Стрес, напрежение, тежка умствена работа
• Шипове, ревматизъм, плексит
• Главоболие, простуда, настинка, умора
• Световъртеж
• Втрисане
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/94514/turmalinov-kolan-turmalinova-yakanakolenki-i-naramennik

ИЗКУПУВАНЕ НА БИЗНЕС-АД ЕАД ООД ЕООД и други със задължения и юридически
проблеми.
PRETOR GROUP INC. ИЗКУПУВАМЕ-АД ЕАД ООД ЕООД и други с финансови и юридически проблеми.Оказваме
съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Ние сме екип от квалифицирани юристи, специализирани в извършването на всички видове дейности, свързани с
регистрация на фирма, промени в обстоятелствата на търговските дружества, продажба на дружествени дялове,
правно обслужване на дружества, както и всички други услуги, подробно описани в сайта.
Нашата цел е да предоставим на клиентите ни качествени услуги на разумни цени и в максимално кратки срокове да
постигнем желаните резултати.
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.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
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При нас ще получите подробна и компетентна информация по всички въпроси, които Ви интересуват. Заедно ще обсъдим
съответните действия, които е необходимо да бъдат предприети. Компетентната правна консултация е от
съществено значение, за да вземете правилното решение.
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/94513/izkupuvane-na-biznes-ad-ead-ood-eood-i-drugi-sys-zadyljeniya-i-yuridicheski-problem

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.......................!!!
PRETOR GROUP INC. ИЗКУПУВАМЕ-АД ЕАД ООД ЕООД и други с финансови и юридически проблеми.Оказваме
съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Ние сме екип от квалифицирани юристи, специализирани в извършването на всички видове дейности, свързани с
регистрация на фирма, промени в обстоятелствата на търговските дружества, продажба на дружествени дялове,
правно обслужване на дружества, както и всички други услуги, подробно описани в сайта.
Нашата цел е да предоставим на клиентите ни качествени услуги на разумни цени и в максимално кратки срокове да
постигнем желаните резултати.
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.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
При нас ще получите подробна и компетентна информация по всички въпроси, които Ви интересуват. Заедно ще обсъдим
съответните действия, които е необходимо да бъдат предприети. Компетентната правна консултация е от
съществено значение, за да вземете правилното решение.
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/94512/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya

Адаптер Canyon CNE-CHA22B
Адаптер Canyon CNE-CHA22B, 2x USB, 5V/2.4A
http://obiavidnes.com/obiava/94511/adapter-canyon-cne-cha22b

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)
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http://obiavidnes.com/obiava/94510/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/94509/7-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/94508/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/94507/matura---uskoreni-kursove

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

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/94506/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 ... !!!
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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/94505/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Адаптер Canyon CNE-CHA22W
Адаптер Canyon CNE-CHA22W, 2x USB, 5V/2.4A
http://obiavidnes.com/obiava/94504/adapter-canyon-cne-cha22w

Зарядно за кола Canyon CNE-CCA23SB
Зарядно за кола Canyon CNE-CCA23SB, 12-24V към 2x USB А(ж), 3.1A/5V
http://obiavidnes.com/obiava/94503/zaryadno-za-kola-canyon-cne-cca23sb

Зарядно за кола кола Canyon CNE-CCA22SB
Зарядно за кола кола Canyon CNE-CCA22SB, 12-24V към 2x USB А(ж), 2.1A/5V
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http://obiavidnes.com/obiava/94502/zaryadno-za-kola-kola-canyon-cne-cca22sb

Nikon CoolPix P340
Nikon CoolPix P340, черен + карта 8GB, 5xOptical zoom, 12.2Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB
http://obiavidnes.com/obiava/94501/nikon-coolpix-p340

Nikon CoolPix P530
Nikon CoolPix P530, черен + чанта + карта 8GB, 42xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB
http://obiavidnes.com/obiava/94500/nikon-coolpix-p530

Nikon CoolPix P7800
Nikon CoolPix P7800, черен + карта 8GB, 7.1xOptical zoom, 12.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB
http://obiavidnes.com/obiava/94499/nikon-coolpix-p7800

Nikon CoolPix S01
Nikon CoolPix S01, бял + калъф, 3xOptical zoom, 10.1Mpix, 2.5" (6.35cm) екран, USB
http://obiavidnes.com/obiava/94498/nikon-coolpix-s01

Алуминиеви парапети Промоция
ПРОМОЦИЯ
Алуминиева стенна ръкохватка - 25лв/л. м. с ДДС и монтаж
Алуминиеви парапети - 65лв/л. м. с ДДС и монтаж
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД!!!
ЗА КОЛИЧЕСТВА ОТСТЪПКИ!!!
ЗА СТРОИТЕЛИ-ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ !!!
ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ ЕООД
Предлага изработка, доставка и монтаж на:
• Стълбищни парапети
• Парапети за тераси
• Стенни парапети
• Преградни парапети
• Комбиниран парапет със стъклена и тръбна преграда
• Декоративни парапети с вертикални и хоризонтални тръби и решетки
• Дъговидни парапети за стълбища, тераси, прозорци и прегради
• Парапети за барово и ресторантьорско обзавеждане
• Парапети за басейни и бани
•Aлуминиеви огради
Алуминиеви парапети на най - ниски цени!!!
ЗА КОЛИЧЕСТВА ОТСТЪПКИ!!!
Парапети, порти, огради, тенти, решетки и врати от Ковано Желязо
Извършваме монтажи на територията на цяла България.
Направете вашето запитване сега!!!
гр.Варна , колхозен пазар, ул.Георги Бенковски 83
тел. 0894 294955, 0899 560077
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www. parapetite. alle. bg;
e - mail: parapeti@dir. bg
http://obiavidnes.com/obiava/94497/aluminievi-parapeti-promociya

Алуминиеви парапети Варна
ПРОМОЦИЯ
Алуминиева стенна ръкохватка - 25лв/л. м. с ДДС и монтаж
Алуминиеви парапети - 65лв/л. м. с ДДС и монтаж
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД!!!
ЗА КОЛИЧЕСТВА ОТСТЪПКИ!!!
ЗА СТРОИТЕЛИ-ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ !!!
ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ ЕООД
Предлага изработка, доставка и монтаж на:
• Стълбищни парапети
• Парапети за тераси
• Стенни парапети
• Преградни парапети
• Комбиниран парапет със стъклена и тръбна преграда
• Декоративни парапети с вертикални и хоризонтални тръби и решетки
• Дъговидни парапети за стълбища, тераси, прозорци и прегради
• Парапети за барово и ресторантьорско обзавеждане
• Парапети за басейни и бани
•Aлуминиеви огради
Алуминиеви парапети на най - ниски цени!!!
ЗА КОЛИЧЕСТВА ОТСТЪПКИ!!!
Парапети, порти, огради, тенти, решетки и врати от Ковано Желязо
Извършваме монтажи на територията на цяла България.
Направете вашето запитване сега!!!
гр.Варна , колхозен пазар, ул.Георги Бенковски 83
тел. 0894 294955, 0899 560077
www. parapetite. alle. bg;
e - mail: parapeti@dir. bg
http://obiavidnes.com/obiava/94496/aluminievi-parapeti-varna

Nikon CoolPix S6900
Nikon CoolPix S6900, черен, 12xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB
http://obiavidnes.com/obiava/94495/nikon-coolpix-s6900

Nikon D810
Nikon D810, черен, 36.3Mpix, 3.2" (8.12cm) екран, SD/CF, USB
http://obiavidnes.com/obiava/94494/nikon-d810

Olympus E-M5 OM-D
Olympus E-M5 OM-D, сребрист +

обектив

Olympus ZD 12-50mm f/3.5-6.3 EZ ED, 16.1Mpix, 3.0" (7.62cm) екран,
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SDHC/SDXC, USB
http://obiavidnes.com/obiava/94493/olympus-e-m5-om-d

Olympus E-M5 OM-D
Olympus E-M5 OM-D, черен + обектив Olympus ZD 12-50mm f/3.5-6.3 EZ ED, 16.1Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC,
USB
http://obiavidnes.com/obiava/94492/olympus-e-m5-om-d

Pentax K-50
Pentax K-50, черен, 16.3Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB
http://obiavidnes.com/obiava/94491/pentax-k-50

Samsung EC-WB350
Samsung EC-WB350, черен, 21xOptical zoom, 16.3Mpix, 3.0" (7.62 cm) екран, MicroSD/SDHC/SDXC, USB 2.0, Video out
http://obiavidnes.com/obiava/94490/samsung-ec-wb350

Samsung EC-WB35
Samsung EC-WB35, черен, 12xOptical zoom, 16.2Mpix, 3.0" (7.5 cm) екран, micro SD, USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/94489/samsung-ec-wb35

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/94488/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Samsung EC-WB50
Samsung EC-WB50, черен, 12xOptical zoom, 16.2Mpix, 3.0" (7.5 cm) екран, microSD, USB 2.0, AV out, Video out
http://obiavidnes.com/obiava/94487/samsung-ec-wb50

ЧЕХИЯ ДЪЛГОСРОЧНА
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ГАРАНТИРАНА

РАБОТА

С

ДОГОВОР

ПО

ЧЕШКОТО

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 бутилки,цех за
млечни продукти,цех за боядисване на джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад
за плодове и зеленчуци,склад за перилни препарати,склад за компютърна техника,склад за парфюми,склад за балатум и
много други позиции ТД,осигуровки,заплата 650-750 евро.Строители всички специалности и общи работници,заварчици
СО2,аргон и други работни места заплата 800-1200 евро,ТД,осигуровки.За всички работни места седмичен аванс 1000
крони,еквивалент на 40 евро. Работи се с Договор по Чешкото законодателство и стажа се признава в България.Чехия е
страна с нисък стандарт.Език не е задължителен.Подсигурени квартири. Гарантирано започване на работа и
получаване на възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/94486/chehiya-dylgosrochna-garantirana-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo
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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/94485/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
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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

ЗА ГЪРЦИЯ - ДЕНОНОЩНА ЕРОТИЧНА ЛИНИЯ И СЕКС НА ЖИВО - 9091927260
ЗА ГЪРЦИЯ - ДЕНОНОЩНА ЕРОТИЧНА ЛИНИЯ И СЕКС НА ЖИВО - 9091927260
http://obiavidnes.com/obiava/94484/za-gyrciya---denonoshtna-erotichna-liniya-i-seks-na-jivo---9091927260

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/94483/30-50-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/94482/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Sony A3000
Sony A3000, черен + обектив Sony SEL 18-55mm F/3.5-5.6, 20.1Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB
http://obiavidnes.com/obiava/94481/sony-a3000

Черен бамбук семена
Black bamboo е изключително красиво бързорастящо вечно зелено растение. Дебелина на стъблото достига около 7-15
сантиметра дебелина. Стъблото и клоните са черни което го прави изключително екзотично. По време на вегетацията
зелените листа се спускат като водопад. Череният бамбук се използва и като декоративно растение. Студоустойчив,
издържа при температури -29 °С
Семената са придружени с подробни указания за засаждане.
Разфасовки 50бр - 18лв с ДДС
Повече информация в уебсайт
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http://obiavidnes.com/obiava/94480/cheren-bambuk-semena

Гигантски бамбук семена
Giant bamboo е бамбук гигант. То е бързорастящо растение. През пролетта, когато тръгнат нови филизи, можете да
видите колко бързо расте бамбук от вид Giant. Възрастните растения могат да растат с около 45см на ден. Гигантския
бамбук е с произход от Китай (област Хайнан) и достига до 90 метра височина с дебелина на стъблото около 8-13 см
дебелина. Младите стъбла, които са със синьо-зелен цвят, изглеждат така, сякаш са покрити с бял прах. По време на
вегетацията листата се спускат като водопад. Giant bamboo е студоустойчив, издържа при температури -25 °
Семената са придружени с подробни указания за засаждане
Разфасовка 100бр - 19.20лв; с ДДС
Повече информация в уебсайт
http://obiavidnes.com/obiava/94479/gigantski-bambuk-semena

Бамбук семена - Moso Bamboo
Moso Bamboo (Phyllostachys pubescens) е абсолютен гигант във всяко едно отношение.
Мосо бамбук има огромно синкаво стъбло и зелени листа.
Той може да порасне до близо 30 м височина в климат с горещо и влажно лято, но се развива добре в по-хладни райони,
където обикновено остава по-малък. Той е студоустойчиво растение което може да издържи до почти -20 ° C и по
тази причина е подходящ за отглеждане и в България.
В Китай и Япония, този бамбук се използва за подови настилки, облицовки, настилки и естествен фурнир
Може да се отглежда и в контейнер.
Семената са придружени с подробни указания за засаждане и фактура.
Разфасовки 100бр - 19.20 лв с ДДС
Моля погледнете и другите ми обяви.
Повече информация в уебсайт http://etree.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/94478/bambuk-semena---moso-bamboo

КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro M201/MFP M225 series - Black /83X/ - P№ CF283X - Заб.: 2200k
КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro M201/MFP M225 series - Black /83X/ - P№ CF283X - Заб.: 2200k
http://obiavidnes.com/obiava/94477/kaseta-za-hp-laserjet-pro-m201mfp-m225-series---black-83x---p-cf283x---zab

Кандидатстудентски курсове и подготовка за матура
чебен център Орбис организира подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по немски, английски, френски,
испански, италиански, български език и математика. Езиковото обучение включва граматичен преговор, решаване на
тестове и писане на есе. Часовете се провеждат в удобно за учениците и преподавателя време. Цена: 12 лева на учебен
час. При двама курсисти цената е 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/94476/kandidatstudentski-kursove-i-podgotovka-za-matura

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
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ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/94475/ezikova-podgotovka-za-uchenici-ot-1-do-12-klas

Вечерен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, понеделник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 02.02.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/94474/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Батерия (замесител) за телефон Prestigio MultiPhone 3350 DUO
Батерия (замесител) за телефон Prestigio MultiPhone 3350 DUO, 3.7 V/1200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/94473/bateriya-zamesitel-za-telefon-prestigio-multiphone-3350-duo

Отслабни с Meizitang
MEIZITANG Е ЕДИН НАИСТИНА УНИКАЛЕН ПРОДУКТ С КОЙТО ВИЕ ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ МНОГО БЪРЗО,
ЛЕСНО И ЕФЕКТИВНО.Meizitang Botanical Slimming е продукта с който ще отслабнете
от 7 до 12 килограма и то за един месец.Ние ви гарантираме, че този билков продукт
за отслабване Meizitang е използван от милиони хора по света, които имат проблеми с
наднорменото тегло, нот това не е всичко изследвания показват 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/94472/otslabni-s-meizitang

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/94471/onlayn-obuchenie

Изработка и ремонт на покриви
Всичко за вашият покрив!
Професионално изпълнение на добри цени.
Безплатен оглед.
www.pokrivi.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/94470/izrabotka-i-remont-na-pokrivi

Страница 91/121

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.02.2015

Отслабнете с Lipozene
LIPOZENE е най-мощното средство за отслабване в света.Произведен в САЩ този натурален билков
продукт е използван от над 20 милиона хора по света за сваляне на излишните килограми.
С този продукт за отслабване LIPOZENE вие ще свалите от 6 до 12 килограма за 30 дни
и то напълно натурално и безопасно.0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/94469/otslabnete-s-lipozene

Батерия (замесител) за телефон Prestigio MultiPhone 4505 DUO
Батерия (замесител) за телефон Prestigio MultiPhone 4505 DUO, 3.7 V/1800mAh
http://obiavidnes.com/obiava/94468/bateriya-zamesitel-za-telefon-prestigio-multiphone-4505-duo

Фосфорни аксесоари за уникален риболов
Фосфорните аксесоари за атрактивен риболов са най-новото и изпитано средство, с което рибарите могат да се
сдобият. Уникални, нестандартни и ефективни. Аксесоарите, измежду които може да избирате са фосфорни куки за
риболов без стръв, фосфорни сепии, раци и червеи. Преди да се използват, те трябва да се нагреят на слънце, под лампа,
фенер или да се натрият между пръстите, за да се активира фосфора. Фосфорните аксесоари могат да се ползват,
както за речен, така и за морски риболов.
http://www.gadgetstore.ovo.bg
http://www.gadgetstore.alle.bg
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
http://obiavidnes.com/obiava/94467/fosforni-aksesoari-za-unikalen-ribolov

Батерия (замесител) за телефон Prestigio MultiPhone 5450 DUO
Батерия (замесител) за телефон Prestigio MultiPhone 5450 DUO, 3.7 V/1500mAh
http://obiavidnes.com/obiava/94466/bateriya-zamesitel-za-telefon-prestigio-multiphone-5450-duo

Английски език – подготовка за матура
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по индувудуакен учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/94465/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:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
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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/94464/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/94463/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
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
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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/94462/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/94461/30-50-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/94460/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/94459/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Евтини интериорни врати Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на интериорни врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
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032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=6
http://obiavidnes.com/obiava/94458/evtini-interiorni-vrati-plovdiv

Samsung SM-G313HN GALAXY Trend 2
Samsung SM-G313HN GALAXY Trend 2, бял, 4.0" (10.15 cm), двуядрен 1GHz, 512MB RAM, 4GB Flash памет, Android, 124g,
2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94457/samsung-sm-g313hn-galaxy-trend-2

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/94456/otslabnete-s-lida

Работа за половин час на ден
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това,което е нужно е интернет,не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/94455/rabota-za-polovin-chas-na-den

Samsung SM-G313HN GALAXY Trend 2
Samsung SM-G313HN GALAXY Trend 2, черен, 4.0" (10.15 cm), двуядрен 1GHz, 512MB RAM, 4GB Flash памет, Android, 124g,
2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94454/samsung-sm-g313hn-galaxy-trend-2

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/94453/30-50-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/
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/94452/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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/94451/rabota-ot-vkyshti-za-cyalata-strana-

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/94450/otslabni-s-meizitang

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/94449/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ИЗКУПУВАНЕ НА БИЗНЕС-АД ЕАД ООД ЕООД и други със задължения и юридически
проблеми.
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
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Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://vipbgportal.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/94448/izkupuvane-na-biznes-ad-ead-ood-eood-i-drugi-sys-zadyljeniya-i-yuridicheski-problem

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.......................!!!
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/94447/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/94446/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Детективска Агенция Дискрет-Бургас Равда Созопол Поморие Приморско
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/94445/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

Samsung SM-G355HD GALAXY Core 2
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Samsung SM-G355HD GALAXY Core 2, поддържа 2 sim карти, бял, 4.5" (10.43 cm), четириядрен 1.2GHz, 768MB RAM, 4GB
Flash памет, Android, 138g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94444/samsung-sm-g355hd-galaxy-core-2

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/94443/otslabnete-s-lida

Готови дипломни работи - туризъм
Продавам три готови дипломни работи (2013 - 2014) - туризъм. Цена – по споразумение. Иванова - 0889378550
http://obiavidnes.com/obiava/94442/gotovi-diplomni-raboti---turizym

Дипломни работи, курсови работи, казуси - туризъм
Предлагам индивидуално разработване на реферати, курсови работи, казуси, дипломни работи в област туризъм. Имам
богат практически опит – входящ и изходящ туризъм, създаване на туристически продукт и маршрут, нормативна база,
ценообразуване, промотиране на дестинация. Владея немски и английски език. Цена – по споразумение. Иванова 0889378550
http://obiavidnes.com/obiava/94441/diplomni-raboti-kursovi-raboti-kazusi---turizym

Стандартни, бързи и експресни преводачески услуги
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и др. Заверки на преводи на документи от чужбина в МВнР и
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на свидетелства за съдимост, съдебни решения, нотариални актове, удостоверения за раждане и
наследници, пълномощни, дипломи, академични справки, медицински документи 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/94440/standartni-byrzi-i-ekspresni-prevodacheski-uslugi

Samsung SM-N915F GALAXY Note Edge
Samsung SM-N915F GALAXY Note Edge, бял, 5.6" (14.22 cm), четириядрен Qualcomm 2.7GHz, 3GB RAM, 32GB Flash памет,
Android 4.4 (KitKat), 174g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94439/samsung-sm-n915f-galaxy-note-edge

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/94438/pochasova-rabota-ot-vkyshti

Samsung SM-N915F GALAXY Note Edge
Samsung SM-N915F GALAXY Note Edge, черен, 5.6" (14.22 cm), четириядрен Qualcomm 2.7GHz, 3GB RAM, 32GB Flash
памет, Android 4.4 (KitKat), 174g, 2г.гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/94437/samsung-sm-n915f-galaxy-note-edge

SSD 120GB
SSD 120GB, Vertex 460A, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/94436/ssd-120gb

0887232146, фини шпакловки - гаранция за качество. гипсова шпакловка - гаранция за качество.
латекс
*****0887232146*****
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс бял и цветен.
-топлоизолация.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или
измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо,качествно,разумни цени,цени на място при договаряне,майстор с дълга практика в стройтелството,
започване веднага,часно лице.0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/94435/0887232146-fini-shpaklovki---garanciya-za-kachestvo-gipsova-shpaklovka---garanciya-

SSD 240GB
SSD 240GB, Vertex 460A, SATA 6Gb/s, 2.5“ (6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/94434/ssd-240gb

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

S View Cover for Samsung Galaxy Note 4 N910
S View Cover for Samsung Galaxy Note 4 N910, бял
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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

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

S View Cover for Samsung Galaxy Note 4 N910
S View Cover for Samsung Galaxy Note 4 N910, тефтер, златист
http://obiavidnes.com/obiava/94341/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, тефтер, черен
http://obiavidnes.com/obiava/94340/s-view-cover-for-samsung-galaxy-note-4-n910

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/94433/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

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 .
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- 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/94432/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

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

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/94431/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

само за сериозни господа
80 лева на час 60 за половин стандартен секс и френска, секса е със гума френската може без, свършване в устата ми
или по тялото непредлагам анален секс Правя тройки с моя приятелка цената за тройка е 160 за час 120 за половин
Обяви, жена търси Мъж, обяви за запознанества -Setbol - www.setbol.com
http://obiavidnes.com/obiava/94430/samo-za-seriozni-gospoda

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

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

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
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0882870171 http://photokoev.site90/ net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/94429/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/94428/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

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

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/94427/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Детективска Агенция Фокс - Разкриване на изневери, издирва лица,
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...
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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/94426/detektivska-agenciya-foks---razkrivane-na-izneveri-izdirva-lica

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

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

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/94425/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniyat-vi-dom--za-cyalata-strana

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

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/94424/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo
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Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/94423/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

LED индустриално осветително тяло
LED индустриално осветително тяло,Unikoms T06IP65NB, 20W, 2200lm, AC 220V, Неутрално бяла
http://obiavidnes.com/obiava/94422/led-industrialno-osvetitelno-tyalo

*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/94421/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

LED индустриално осветително тяло
LED индустриално осветително тяло,Unikoms T06IP65NS, 20W, 2200lm, AC 220V, Студено бяла
http://obiavidnes.com/obiava/94420/led-industrialno-osvetitelno-tyalo

Детегледачка: гледане на деца и подготовка за училище на ученици
Квалифицирана начална и детска учителка с над 20 години стаж в отглеждането и възпитанието на деца предлага:
- почасово и целодневно гледане на деца над 2-годишна възраст;
- подготовка на домашните и уроците за деца от 1-ви до 4-ти клас;
- вземане (от) и придружаване (до) училище или детска градина.
Обявата важи за района на ж.к.Люлин или съседните.
Цената е по договаряне в зависимост от разстояние, заетост и т.н.
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Мобилен телефон: 089/ 736 36 22; 088/ 9063314
Имейл:antoaneta.gesheva@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/94419/detegledachka-gledane-na-deca-i-podgotovka-za-uchilishte-na-uchenici

LED индустриално осветително тяло
LED индустриално осветително тяло,Unikoms T06IP65NT, 20W, 2200lm, AC 220V, Топло бяла
http://obiavidnes.com/obiava/94418/led-industrialno-osvetitelno-tyalo

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/94417/30-50-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/94416/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/94415/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
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*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/94414/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/94413/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/94412/pochasova-rabota-ot-vkyshti

LED индустриално осветително тяло
LED индустриално осветително тяло,Unikoms T12IP65NB, 40W, 4400lm, AC 220V, Неутрално бяла
http://obiavidnes.com/obiava/94411/led-industrialno-osvetitelno-tyalo

Релакс с горещи вулканични камъни-20бр.с подгряващ куфар
Релакс с горещи вулканични камъни-20бр.с подгряващ куфар
Масажът с горещи камъни (стоун терапия), е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване.Приложение в
спа салони,козметични салони и за домашни условия.
При контакт с тялото предварително затоплените гладки лава-камьни предават своята природна енергия, чрез която се
превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система. Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите
и се подобрява гьвкавостта на ставите. Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на
мануалния масаж стимулира прилив на позитивна енергия, добро здраве и душевна хармония.
В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни?
• Позитивно влияе върху дейността на сърдечно-съдовата и дихателната система
• Помага за нормализиране на артериалното налягане
• Стимулира централната и вегетативната нервна система
• Отнема умората и напрежението в мускулите
• Помага за отделянето на излишните течности от мускулите и тъканите и бързото им извеждане от организма
• Отстранява напрежението и стреса, неутрализира негативната енергия, предизвиква положителни изменения в
енергийното поле на човека
За горещия стоун масаж (температурата на камъните варира от 45 до 55 градуса) се използва обикновено вулканичен
базалт. Той съдържа петте елемента - огън, вода, въздух, метал, земя, затова притежава особено полезни свойства.
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Благодарение на порестата си структура базалтът бавно изстива и предава топлината и положителна си енергия на
човешкото тяло.
Както повечето масажи, стоун терапията има и противопоказания - при бременни жени, по време на обостряне на
хронични и остри инфекциозни заболявания, при увреден гръбначен стълб и тромбоза на дълбоките вени, при активна
форма на туберкулоза, възпаление на лимфните възли и гнойни процеси, при онкологични заболявания и доброкачествени
тумори. Масажът с горещи камъни не се препоръчва и при боледуващи от бронхиална астма..
Подгревател за вулканични масажни камъни - спецификация:
Тип "Куфар"
Захранване: 220-240 V ( 110 V ) - 50-60 Hz
Мощност: 60 W
Температура: до 60 градуса
Размери: 21 х 15 х 11 см.
Подгряващият куфар се захранва от ел.мрежата на 220V.
Цена 235лв.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/94410/relaks-s-goreshti-vulkanichni-kamyni-20brs-podgryavasht-kufar

Отоплителна картина с инфрачервени вълни
Отоплителна картина с инфрачервени вълни
Инфрачервените нагреватели тип "Картина" са ново поколение отоплителни уреди със здравословно въздействие върху
човешкото тяло. "Отоплителната картина" преставлява фолио с вградена висококачествена карбонова нишка,
разработено с цел икономично и ефективно отопление.
Когато топлината прониква в тялото, инфрачервените вълни нагряват тъканите и мускулите с дълбочина до 4
милиметра. Усещането е подобно на това, когато сме седнали в тиха вечер на залез слънце, което приятно ни затопля.
Инфрачервената топлина подобрява кръвообръщението и метаболизма.
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.Размер – 100х57см. Всички модели са с термозащита от прегрявае
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)
Икономична: 400 W ( около 0.10 лв. на час)
• Отоплителната картина е удобна за съхранение и пренасяне (навива се на руло и може да се пренася, освен на вилата и
на всякъде другаде, където е необходима меката топлина) с щепсел и кабел
• Незабавен, лесен и бърз монтаж.
• Отоплителната инфрачервена картина е лека - само 0.660 кг.
• Безопасна (дори и малко дете не би могло да се изгори, допирайки се до нагрятата повърхност на отопляващата
картина - там където е осъществен допирът, мястото изстива)
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Цена 85лв,
Произход: Русия
Гаранционен срок: 12 месеца
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/94409/otoplitelna-kartina-s-infracherveni-vylni

LED индустриално осветително тяло
LED индустриално осветително тяло,Unikoms T12IP65NS, 40W, 4400lm, AC 220V, Студено бяла
http://obiavidnes.com/obiava/94408/led-industrialno-osvetitelno-tyalo

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/94407/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
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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.
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/94406/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/
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Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 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/94405/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
------- ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ - 1-во качество, топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
с размери:
18х1220х2440мм;
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
Единствено шперплата с напечатано върху листовете лого “PS-PLY” гарантира, че е първо качество. Всичко останало
на пазара, независимо от цвета на филмовото покритие (кафяво или черно) е с друго качество;
Висококачествени ОСБ плоскости внос:
------- ОСБ - 3 /OSB/ плоскости внос от САЩ: 11.1х1220х2440мм;
------- ОСБ - 2 /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София:
гр. София – Склад София
тел./факс: 02/ 994 55 38; тел: 0886075474
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гр. Варна, ЗПЗ, в двора на Складова база „Варна Комерс” –
/Терснаб/ - Склад № 6
тел./факс: 052/ 727 003, тел: 0885360315
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/94404/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp

Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
------- ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ - 1-во качество, топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
с размери:
18х1220х2440мм;
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
Единствено шперплата с напечатано върху листовете лого “PS-PLY” гарантира, че е първо качество. Всичко останало
на пазара, независимо от цвета на филмовото покритие (кафяво или черно) е с друго качество;
Висококачествени ОСБ плоскости внос:
------- ОСБ - 3 /OSB/ плоскости внос от САЩ: 11.1х1220х2440мм;
------- ОСБ - 2 /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София:
гр. София – Склад София
тел./факс: 02/ 994 55 38; тел: 0886075474
гр. Варна, ЗПЗ, в двора на Складова база „Варна Комерс” –
/Терснаб/ - Склад № 6
тел./факс: 052/ 727 003, тел: 0885360315
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/94403/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp

Водоустойчив шперплат за кофраж и ОСБ плоскости - директен вносител - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
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------- ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ - 1-во качество, топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
с размери:
18х1220х2440мм;
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
Единствено шперплата с напечатано върху листовете лого “PS-PLY” гарантира, че е първо качество. Всичко останало
на пазара, независимо от цвета на филмовото покритие (кафяво или черно) е с друго качество;
Висококачествени ОСБ плоскости внос:
------- ОСБ - 3 /OSB/ плоскости внос от САЩ: 11.1х1220х2440мм;
------- ОСБ - 2 /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София:
гр. София – Склад София
тел./факс: 02/ 994 55 38; тел: 0886075474
гр. Варна, ЗПЗ, в двора на Складова база „Варна Комерс” –
/Терснаб/ - Склад № 6
тел./факс: 052/ 727 003, тел: 0885360315
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/94402/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj-i-osb-ploskosti---direkten-vnositel---wwwshperp

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/94401/30-50-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.
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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://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/94400/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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.
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/94399/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/94398/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Преводи от заклети преводачи
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени 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/94397/prevodi-ot-zakleti-prevodachi

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/94396/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
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0882870171 http://photokoev.site90/ net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/94395/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

LED индустриално осветително тяло
LED индустриално осветително тяло,Unikoms T12IP65NT, 40W, 4400lm, AC 220V, Топло бяла
http://obiavidnes.com/obiava/94394/led-industrialno-osvetitelno-tyalo

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/94393/otslabnete-s-lida

LED панел
LED панел, 600х600, 40W, AC 220V, Топло бяла, за вграждане
http://obiavidnes.com/obiava/94392/led-panel

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/94391/otslabni-s-meizitang

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/94390/otslabnete-s-lida

LED панел
LED панел, UNIKOMS T6040, 600х600, 40W, AC 220V, Неутрално бяла, за вграждане
http://obiavidnes.com/obiava/94389/led-panel

LED панел
LED панел, UNIKOMS T6040, 600х600, 40W, AC 220V, Топло бяла, за открит монтаж
http://obiavidnes.com/obiava/94388/led-panel

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
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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,
Android, v4.4.4 (KitKat), 110g, 2г.гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94357/samsung-sm-a300f-galaxy-a3

Ако ти е самотно и няма с кой да си поговориш обади ми се -Ани GSM 090 363 149
Ако ти е самотно и няма с кой да си поговориш обади ми се -Ани GSM 090 363 149
http://obiavidnes.com/obiava/94387/ako-ti-e-samotno-i-nyama-s-koy-da-si-pogovorish-obadi-mi-se--ani-gsm-090-363-149

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

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.
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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-

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

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

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-

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
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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/94375/30-50-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/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/
--------------------------------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
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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-

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

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,
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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

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

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

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

*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
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