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CIGE DIS-809WVPH
CIGE DIS-809WVPH, IP камера, 2MPix, IR прожектор, 2.8-12мм обектив, H.264
http://obiavidnes.com/obiava/95240/cige-dis-809wvph

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/95300/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Vivotek FD7160
Vivotek FD7160, IP камера, 2Mpix, Fixed Dome, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/95239/vivotek-fd7160

Vivotek IP7152
Vivotek IP7152, IP камера, VGA, 2.9~8.2mm обектив, WLAN, дневен и нощен режим, прогресивно сканиране
http://obiavidnes.com/obiava/95238/vivotek-ip7152

Болногледачка с опит за нуждаещи се болни и самотни възрастни
ГРИЖА се съвестно за възрастни хора, полага необходимите грижи за тях, извършвам санитарна дейност, водене на
домакинството, опит и препоръки 24 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/95299/bolnogledachka-s-opit-za-nujdaeshti-se-bolni-i-samotni-vyzrastni

Vivotek MD7560
Vivotek MD7560, IP камера, мобилна, 2Mpix, защитена срещу вандализъм
http://obiavidnes.com/obiava/95236/vivotek-md7560

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/95298/30-50-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/95297/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/95296/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Vivotek PZ7152
Vivotek PZ7152, IP камера, VGA, 2.6x Zoom, WLAN, прогресивно сканиране, Dual stream
http://obiavidnes.com/obiava/95219/vivotek-pz7152

Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
Озонатор за въздух и вода – здраве у дома – Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци,
стомашно-чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от
стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте
обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле,
цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и
поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
Купете сега за 99.00 лв. и спестете 40 лева от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.февруари 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/95295/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Електронни бидета
Универсална многофункционална електронна "дъска" с биде за стандартна тоалетна чиния. Мие с топла вода, подсушава
с топъл въздух,подгрява седалката - висока лична хигиена и комфорт. Забравете мъките с тоалетната хартия. Само в
е-магазина www.TehnoMag.net и на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/95294/elektronni-bideta

Aвтоматичен овлажнител
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая LANAFORM VapoLux – с вграден електронен
влагомер, който може постоянно да поддържа зададената от Вас желана влажност в помещението. Уредът се включва
и изключва автоматично в съответствие със степента на влага в помещението. С голям резервоар (6л) и възможност за
до 20 часа автономна работа с едно зареждане. С отделно управляем йонизатор за повишаване качеството на въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/95293/avtomatichen-ovlajnitel

Биде за топла и студена вода
Тоалетна седалка с биде за топла и студена вода – удоволствие и хигиена. Универсална многофункционална електронна
"дъска" с биде за стандартна тоалетна чиния. С две дюзи, едната само дамска. Смесител за топла и студена вода.
Лесно се монтира под капака на всяка стандартна тоалетна чиния. Действа чрез подвижни скрити плъзгащи се водни
дюзи за измиване. Осигурете си висока индивидуалната хигиена! Освободете се от хемороидните болки! Идеална за
бременни жени, лесна за употреба от незрящи или трудноподвижни (възрастни) хора. Подходяща, за домашна употреба
и хотелски стаи. Цена 295 лв. с ДДС. Само в магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел.
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
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Купете сега само за 265,50 лв. и спестете 10% от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.февруари 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/95292/bide-za-topla-i-studena-voda

Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. Цени от 29.90 лв. нагоре (за мотори, леки и товарни
автомобили, автобуси). Сега на промоция! За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/95291/magnitni-yonizirashti-pristavki-za-pestene-na-gorivo

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/95290/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/95289/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

Говорящ на български апарат за кръвно налягане и пулс, с диагностична функция
Говорящ на български апарат за кръвно налягане и пулс, с диагностична функция - уред с гарантирано немско качество.
За всички, които желаят да следят и да полагат своевременни грижи за здравословното си състояние, предлагаме
съвременна високотехнологична версия на удобен, практичен и прецизен уред за самоконтрол и диагностика. Служи за
мерене на кръвно налягане и диагностично отчитане степента на отклонение по скала, отговаряща на директивите на
Световната здравна организация. С индикатор за аритмия. Напълно автоматизиран и лесен за самообслужване, с голям
дисплей и съобщаване на резултатите на български език! С памет, в която автоматично се записват резултатите. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/95288/govoryasht-na-bylgarski-aparat-za-kryvno-nalyagane-i-puls-s-diagnostichna-funkciya

Лазерен детоксикатор в ръчен електронен часовник
Лазерен детоксикатор в ръчен електронен часовник – индивидуален мини терапевтичен апарат за лазерно пречистване на
кръвоносната система, лечение и превенция на сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания. За да се предпазим от
инсулти и инфаркти! Чрез прилагане на безопасна лазерна терапия се увеличава притока на кислород към тъканите,
намалява се вискозитета на кръвта (понижаване на холестерол, LDL-C, триглицериди), нормализира се кръвното
налягане, като в резултат избягваме опасността от инфаркт и инсулт. Уредът е компактен и лесен за дискретна
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употреба навсякъде, работи с презареждаща се акумулаторна батерия. За подробности и поръчки посетете интернет
магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/95287/lazeren-detoksikator-v-rychen-elektronen-chasovnik

Универсален бактерициден УВ стерилизатор
Универсален бактерициден УВ стерилизатор – уред, който може да се използва както за професионални цели, така и у
дома. Служи за бърза и ефективна локална дезинфекция и стерилизация, където е необходима у дома, офиса, автомобила,
както и за личните Ви вещи с цел предпазване от вируси и зарази. За клавиатури, мишки, телефони и дистанционни, за
дръжки на врати и шкафове, за съдомиялни, за бани и тоалетни, за кухненски прибори, за матраци, завивки и възглавници,
за детски колички и играчки, за плодове и зеленчуци, за маратонки и обувки и т.н. Без препарати, без химикали, без гъби и
парцали, без докосване дори – достатъчни са само няколко секунди осветяване с бактерицидната лампа и готово!
Ефективно премахва до 99,9% микроорганизми, като вируси, бактерии, микроби, гъбички, акари и яйца на бълхи. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/95286/universalen-baktericiden-uv-sterilizator

Озонатор за хладилник
Пречиства въздуха и предпазва от смесване на миризми и вмирисване на хладилника. Стерилизира и удължава в пъти
срока на съхранение на зеленчуците и плодовете. Разгражда пестицидите, убива бактериите. Заема минимално място колкото едно бурканче сладко, но прави чудеса – Вашият хладилник се превърща в нов модел „БИО”. Цена: 33,90 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/95285/ozonator-za-hladilnik

SSD 120GB
SSD 120GB, Kingston KC380, SATA 6Gb/s, 1.8" (4.57 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/95218/ssd-120gb

Дестилатор за вода
Домашен дестилатор за вода - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода
на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и
т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 289 лв. с ДДС. Две
години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/95284/destilator-za-voda

SSD 120GBKingston mS200
SSD 120GBKingston mS200, mSATA 6Gb/s, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/95217/ssd-120gbkingston-ms200

Екип от доказани професионалисти - Детективи 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)
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-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/95283/ekip-ot-dokazani-profesionalisti---detektivi-inkognito

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

SSD 240GB
SSD 240GB, Kingston KC380, SATA 6Gb/s, 1.8" (4.57 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/95282/ssd-240gb

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
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ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/95281/30-50-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/95280/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/95279/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Правни бизнес услуги от Profirms.bg
Регистрация на търговски дружества и еднолични търговци, продажба на дружествени дялове, прехвърляне на
предприятия, прекратяване, ликвидация и заличаване на дружества и еднолични търговци и други.
http://obiavidnes.com/obiava/95278/pravni-biznes-uslugi-ot-profirmsbg

SSD 240GB Kingston mS200
SSD 240GB Kingston mS200, mSATA 6Gb/s, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/95212/ssd-240gb-kingston-ms200

SSD 480GB
SSD 480GB, Kingston HyperX 3K, SATA 6Gb/s, 2.5"(6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/95211/ssd-480gb

Допълнителни приходи от интернет
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/95277/dopylnitelni-prihodi-ot-internet

Страница 6/138

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.02.2015

SSD 60GB
SSD 60GB, Kingston KC380, SATA 6Gb/s, 1.8" (4.57 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/95208/ssd-60gb

Най- сладкият пъпеш
Най- сладкия пъпеш Piel де Sapos има леко набраздена кора с яркозелен до преливащо жълт цвят и по-тъмни зелени петна
на върха. Те със сигурност се открояват визуално сред нашите с кремав цвят пъпеши. С техният супер сладък вкус и
абсолютно уникална текстура са освежаващо лакомство. Много сладък и сочен, отвътре е бял, но с елемент на
хрупкавост. Това е най-сладкият пъпеш, над 14% захар. Отвън Piel де Sapos излъчва малък или никакъв аромат - дори и
когато узрее. Този феномен се дължи на дебелата външна кора, която също помага на техния изключително дълъг срок
на годност /няколко месеца/.
Могат да се сеят от януари до юни.
Зреенето е след около 110 дни след засаждане.
Моля погледнете и другите ми обяви.
Разфасовки семена 20бр - 4.80 лв с ДДС
Повече информация в уебсайт http://etree.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/95276/nay--sladkiyat-pypesh

SSD 60GB
SSD 60GB, Kingston V300, SATA 6Gb/s, 2.5"(6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/95198/ssd-60gb

МЛАДА ВЪЗБУДЕНА И ГОРЕЩА ЖЕНА ТЪРСИ СТРАСТНИ МЪЖКИ ЛАСКИ
МЛАДА ВЪЗБУДЕНА И ГОРЕЩА ЖЕНА ТЪРСИ СТРАСТНИ МЪЖКИ ЛАСКИ ЖАДУВАМ ДА МЕ ЗАДОВОЛИШ С
УСТНИ И РЪЦЕ ПИШИ МИ НА НОМЕР 191982 С ТЕКСТ ФАНИ26 ДАВАМ ТИ АДРЕСА СИ ВЕДНАГА
http://obiavidnes.com/obiava/95275/mlada-vyzbudena-i-goreshta-jena-tyrsi-strastni-myjki-laski

"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 !
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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 ( сградата срещу Агенция по Вписвания )
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/95274/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,
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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 ( сградата срещу Агенция по Вписвания )
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/95273/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
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специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !

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

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 ( сградата срещу Агенция по Вписвания )
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. САНДОВ
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http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/95272/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

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

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

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

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 ( сградата срещу Агенция по Вписвания )
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/95271/izkupuvame-firmi---eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-so

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

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

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 ( сградата срещу Агенция по Вписвания )
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/95270/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.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !

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

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 ( сградата срещу Агенция по Вписвания )
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/95269/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

31г семейна дама 165/50 с голям бюст блондинка иска да опита секс ...
31г семейна дама 165/50 с голям бюст блондинка иска да опита секс с чужд мъж имам условия и терен ако и ти си навит
пиши ми на номер 191997 с текст соня26 да ти дам скайпа си или телефона си и да се уговорим моля за дискретност
http://obiavidnes.com/obiava/95268/31g-semeyna-dama-16550-s-golyam-byust-blondinka-iska-da-opita-seks-

SSD 960GB
SSD 960GB, Kingston V310, SATA 6Gb/s, 2.5"(6.35 cm), 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/95194/ssd-960gb

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/95267/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/95266/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/95265/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

50г жена със собствен бизнес търси дискретен любовник за дългортайна сексуална връзка
50г жена със собствен бизнес търси дискретен любовник за дългортайна сексуална връзка предлагам и финансово
подпомагане възрастта е без значение смс на номер 2669 с текст 485 за телефон за контакт михаела
http://obiavidnes.com/obiava/95264/50g-jena-sys-sobstven-biznes-tyrsi-diskreten-lyubovnik-za-dylgortayna-seksualna--

ЧЕХИЯ ЗАКОННА РАБОТА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена
фабрика,шоколадова фабрика,завод за авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни
продукти,цех за боядисване на джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,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
посрещане,настаняване,започване на работа и получаване на възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/95263/chehiya-zakonna-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo

30г семейна дама търси дискретен любовник за срещи през деня
30г семейна дама търси дискретен любовник за срещи през деня разполагам с терен държа на дискретност и
разкрепостеност в секса пиши ми на номер 191911 с текст вера14 и прати телефонния си номер да ти се обадя
http://obiavidnes.com/obiava/95262/30g-semeyna-dama-tyrsi-diskreten-lyubovnik-za-sreshti-prez-denya

43г семейна разкрепостена жена търси дискретен любовник за срещи през деня
43г семейна разкрепостена жена търси дискретен любовник за срещи през деня може и по-късно вечер имам терен и мога
да пътувам текст Станка34 на номер 191910 за дискретен телефон.
http://obiavidnes.com/obiava/95261/43g-semeyna-razkrepostena-jena-tyrsi-diskreten-lyubovnik-za-sreshti-prez-denya

PRETOR GROUP INC. ИЗКУПУВАМЕ-АД ЕАД ООД ЕООД............./
PRETOR GROUP INC.-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА ВАС.Прехвърляне и
изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
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Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални юридически, финансово-счетоводни
административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
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.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА ЗА ЕДИН ЧАС,ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и PRETOR GROUP INC. ще
стане част от Вашия успешен бизнес.
Свържете се с Нас на тел.0892918797 от цялата страна-за повече информация на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/
НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/95260/pretor-group-inc-izkupuvame-ad-ead-ood-eood

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.......................!!!.../
PRETOR GROUP INC.-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА ВАС.Прехвърляне и
изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални юридически, финансово-счетоводни
административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
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.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА ЗА ЕДИН ЧАС,ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и PRETOR GROUP INC. ще
стане част от Вашия успешен бизнес.
Свържете се с Нас на тел.0892918797 от цялата страна-за повече информация на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/
НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/95259/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya

11.6" (29.46 cm) ASUS TAICHI21-CW012H +подарък безжична мишка Rapoo 1090P
11.6" (29.46 cm) ASUS TAICHI21-CW012H +подарък безжична мишка Rapoo 1090P, четири-ядрен Intel® Core™ i7 3537U
2.0/3.1 GHz, капацитивен мулти-тъч FULL HD екран (microHDMI), 4GB, 128GB SSD, 2x USB3.0, Windows 8, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/95193/116-2946-cm-asus-taichi21-cw012h-podaryk-bezjichna-mishka-rapoo-1090p

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
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http://obiavidnes.com/obiava/95258/inkubatori-8-vida-avtomatichni-i-8-vida-poluavtomatichni-

13.3" (33.78 cm) ASUS TAICHI31-CX018P +подарък безжична мишка Rapoo 1090P
13.3" (33.78 cm) ASUS TAICHI31-CX018P +подарък безжична мишка Rapoo 1090P, четири-ядрен Intel® Core™ i7 3537U
2.0/3.1 GHz, капацитивен мулти-тъч FULL HD Display (microHDMI), 4GB, 256GB SSD, 2x USB3.0, Windows 8 Pro, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/95192/133-3378-cm-asus-taichi31-cx018p-podaryk-bezjichna-mishka-rapoo-1090p

БАРАБАННА КАСЕТА ЗА XEROX Phaser 3052/3260/ Work Centre 3215/3225 Drum Cartridge - P№
101R00474 - Заб.: 10000k
БАРАБАННА КАСЕТА ЗА XEROX Phaser 3052/3260/ Work Centre 3215/3225 Drum Cartridge - P№ 101R00474 - Заб.: 10000k
http://obiavidnes.com/obiava/95257/barabanna-kaseta-za-xerox-phaser-30523260-work-centre-32153225-drum-cartridge

КАСЕТА ЗА XEROX Phaser 3052/3260/ Work Centre 3215/3225 - P№ 106R02778 - Заб.: 3000k
КАСЕТА ЗА XEROX Phaser 3052/3260/ Work Centre 3215/3225 - P№ 106R02778 - Заб.: 3000k
http://obiavidnes.com/obiava/95256/kaseta-za-xerox-phaser-30523260-work-centre-32153225---p-106r02778---zab-3

КАСЕТА ЗА XEROX Phaser 3052/3260/ Work Centre 3215/3225 - P№ 106R02782 - Заб.: 2x3000k
КАСЕТА ЗА XEROX Phaser 3052/3260/ Work Centre 3215/3225 - P№ 106R02782 - Заб.: 2x3000k
http://obiavidnes.com/obiava/95255/kaseta-za-xerox-phaser-30523260-work-centre-32153225---p-106r02782---zab-2

Compro NC150R
Compro NC150R, IP камера, HD 720p, H.264, Day-night, IR осветяване, PoE,
http://obiavidnes.com/obiava/95254/compro-nc150r

Compro NC2200
Compro NC2200, IP камера, 2Mpix, 10x digital zoom, H.264, IP66, SD card слот
http://obiavidnes.com/obiava/95253/compro-nc2200

Compro NC450
Compro NC450, IP камера, 2Mpix, 3~9mm варифокален обектив, IR прожектор, IP66, H.264, 2GB памет, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/95252/compro-nc450

Compro VideoMate
Compro VideoMate, IP камера, 4.5mm обектив, 10x цифрово увеличение, WLAN, IP60, H.264
http://obiavidnes.com/obiava/95251/compro-videomate

GEOVISION GV-BL320D
GEOVISION GV-BL320D, IP камера, 3Mpix, IR Bullet серия, 3-9мм обектив, PoE, H.264
http://obiavidnes.com/obiava/95250/geovision-gv-bl320d

CIGE DIS-323WH
CIGE DIS-323WH, IP камера, 2Mpix, 6мм обектив, 40м IR прожектор
http://obiavidnes.com/obiava/95249/cige-dis-323wh

CIGE DIS-323WL
CIGE DIS-323WL, IP камера, 1.3 Mpix, 6мм обектив, 40м IR прожектор
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http://obiavidnes.com/obiava/95248/cige-dis-323wl

CIGE DIS-745WH
CIGE DIS-745WH, IP камера, 2Mpix, 8мм обектив, 50м IR прожектор
http://obiavidnes.com/obiava/95247/cige-dis-745wh

Всеки понеделник започва курс за готвач в лицензиран учебен център в София и Бургас
Център за професионално обучение с лиценз № 200812591 от НАПОО провежда квалификационен курс по професия
„ГОТВАЧ”, специалност “Производство на храни и напитки”. След успешно завършване на курса и полагане на изпит
пред комисия, получавате лицензиран държавен международен сертификат по образец на МОН, валидно за всички
държави членки на Европейския съюз.
Минимална възраст – навършени 16 години. Достъпни цени. Практическите занятия се провеждат в действащи
ресторанти под ръководството на инструктори и управителите на ресторантите.
На вниманието на всички практикуващи професията ГОТВАЧ с доказан най-малко 6 месеца трудов стаж , без
Удостоверение или Свидетелство (Диплома):
Съгласно Закона за професионалното образование и обучение практикуващите гореспоменатата професия могат да се
явят на държавен изпит по теория и практика и по този начин да удостоверят знанията и уменията си. Изпитите се
провеждат по предварително обявен конспект от Учебния център.
Учебният център предоставя на кандидатите необходимите теоретични материали.
Ние сме професионалистите – ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ!!!
Записвания на адрес: гр. София, ул. „Иларион Макариополски” № 15 (пресечка на бул. Хр. Ботев – до 46 - то ОУ),
02/9311925, 0889/862187, 0894/220051, 0878/862177,
гр. Бургас, ул. „Цар Симеон I” № 81, ет.1, 056989022, 0889862187, 0894220051, 0878862177.
e-mail: uc_sjd@abv.bg- за град София
e-mail: uc_sjd3@abv.bg – за град Бургас и Средец
http://uc-vizia.com,
http://obiavidnes.com/obiava/95246/vseki-ponedelnik-zapochva-kurs-za-gotvach-v-licenziran-ucheben-centyr-v-sofiya-i-bur

От 23.02.2015 г. започва курс по козметика в Бургас в лицензиран учебен център
Център за професионално обучение с лиценз № 200812591 от НАПОО - МС в гр. Бургас провежда лицензирано
професионално обучение по професия или част от професия „КОЗМЕТИК”, специалност „Козметика”. Учебната
програма е разработена по изискванията на МОН и Европейският съюз. Курсът включва теоритико-практическа
подготовка. Съдържанието на учебния процес е разпределено в полза на практиката. Курсът се води от квалифициран
преподавател – майстор-козметик. Достъпни цени. Отстъпки при определени условия.
При успешно полагане на изпит пред комисия в края на курса се издава държавен международен сертификат, одобрен от
Министерство на образованието и науката, валидни в страната и чужбина. Издава се и EUROPASS (Europass
приложение към сертификат е документ, който се издава на притежтаелите на сертификат за професионално
образование или обучение).
Материалите, необходими за практическото обучение са осигурени от центъра.
На вниманието на всички практикуващи професията „КОЗМЕТИК” с доказан най-малко 6 месеца трудов стаж без
Удостоверение или Свидетелство (Диплома):
Съгласно Закона за професионалното образование и обучение практикуващите гореспоменатата професия могат да се
явят на държавен изпит по теория и практика и по този начин да удостоверят знанията и уменията си. Изпитите се
провеждат по предварително обявен конспект от Учебния център.
Учебният център предоставя на кандидатите необходимите теоретични материали.
Ние сме професионалистите – ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ
Записвания: гр. Бургас, ул. „Цар Симеон” № 81, ет.1, 056989022, 0889862187, 0894220051, 0878862177, 0878703381.
http://obiavidnes.com/obiava/95245/ot-23022015-g-zapochva-kurs-po-kozmetika-v-burgas-v-licenziran-ucheben-centyr

От 23.02.2015 г. започва курс по масажи в Бургас в лицензиран учебен център
Център за професионално обучение с лиценз № 200812591 от Националната агенция за професионално обучение и
ориентиране провежда лицензирано професионално обучение по МАСАЖИ за начинаещи. При нас ще научите
техниките на:
1. КЛАСИЧЕСКИ МАСАЖ:
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- МАСАЖ НА ОКОСМЕНАТА ЧАСТ - на главата при: главоболие, пренапрежение, стрес;
- МАСАЖНА ЯКА - на врата, раменете и основата на черепа;
- МАСАЖ НА ЛУМБОСАКРАЛНАТА ЗОНА - при проблеми в поясно - кръстната област;
- КОЗМЕТИЧЕН МАСАЖ;
- ОБЩ МАСАЖ - на цялото тяло и крайниците;
- СПОРТЕН МАСАЖ;
2. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ МАСАЖИ:
- ТОЧКОВ МАСАЖ;
- МУСКУЛЕН МАСАЖ;
- РЕФЛЕКТОРЕН МАСАЖ;
- ТОНИЗИРАЩ МАСАЖ
- РЕЛАКСИРАЩ МАСАЖ;
3. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИЗТОЧНИ МАСАЖИ:
- АНТИЦЕЛУЛИТНИ МЕТОДИКИ;
- ВЕНДУЗЕН МАСАЖ.
Учебната програма е разработена по изискванията на МОН и Европейският съюз. Курсът включва
теоритико-практическа подготовка. Съдържанието на учебния процес е разпределено в полза на практиката.
Удостоверенията, които издаваме са лицензирани и важат както в страната, така и в чужбина. Издава се и EUROPASS
(Europass приложение към сертификат е документ, който се издава на притежателите на сертификат за
професионално образование или обучение. Той е добавка към сертификата не го замества, но дава допълнителна
информация, полезна най-вече за работодатели и други институции извън страната, в която е издаден оригиналният
сертификат). Материалите за провеждането на практическите занимания са осигурени от Учебния център. Курсът се
води от квалифициран преподавател – Кинезитерапевт.
Ние сме професионалистите – ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ!!!
За консултации и записвания:
гр. София, ул. „Иларион Макариополски” № 15, 029311925, 0889862187, 0878862177, Бургас, ул. „Цар СимеонI” № 81,
ет.1, 056989022, 0878703381, 0889862187, 0894220051
http://obiavidnes.com/obiava/95244/ot-23022015-g-zapochva-kurs-po-masaji-v-burgas-v-licenziran-ucheben-centyr

Курс по маникюр, педикюр, ноктопластики в София и Бургас в лицензиран учебен център
Център за професионално обучение с лиценз № 200812591 от НАПОО провежда професионални курсове по:
МАНИКЮР, ДЕКОРАТИВЕН МАНИКЮР, ЛЕЧЕБЕН И КОЗМЕТИЧЕН ПЕДИКЮР, НОКТОПЛАСТИКА С АКРИЛ И
ГЕЛ.
Учебната програма е разработена по изискванията на МОН и Европейският съюз. Курсът включва теоретико практическа подготовка. Съдържанието на учебния процес е разпределено в полза на практиката. Курсът се води от
квалифициран преподавател от понеделник до петък. Достъпни цени. Възможност за разсрочено плащане. След
завършване на обучението се издава удостоверение за част от професия „Козметик”, специалност „Козметика”, модул
„Маникюр, педикюр, ноктопластики” на МОН и EUROPASS, валидни в страната и чужбина. Материалите, необходими
за практическото обучение са осигурени от центъра. Занятията се провеждат на малки групи. Възможност за
започване веднага.
Ние сме професионалистите – ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ! ! !
НАШИТЕ КУРСИСТИ ИМАТ РЕАЛНА ПРАКТИКА
Записвания на адрес: гр. София, ул. „Иларион Макариополски” № 15 (пресечка на бул. Хр. Ботев – до 46 - то ОУ),
тел. 02/931-19-25, 0889/862187, 0894/220051, 0878/862177,
гр. Бургас, ул. Цар Симеон I” № 81, ет. 1, 056/989 - 022, 0889/862187, 0894/2200511, 0878703381.
e - mail: uc_sjd@abv.bg – за София
uc_sjd3@abv.bg – за Бургас
http://obiavidnes.com/obiava/95243/kurs-po-manikyur-pedikyur-noktoplastiki-v-sofiya-i-burgas-v-licenziran-ucheben-cen

Курс по професионален грим в София и Бургас
КУРС ПО ПРОФЕСИОНАЛЕН ГРИМ В СОФИЯ и БУРГАС
Център за професионално обучение с лиценз № 200812591 провежда целогодишно курс по ПРОФЕСИОНАЛЕН ГРИМ .
Предлагаме три вида курсове: базов, интензивен и мастер ниво.
Обучението има за цел да Ви направи професионалисти в професията, тъй като в курса ще усвоите цялата необходима
основа.
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Учебната програма е разработена по изискванията на МОН и Европейският съюз. Курсът включва теорeтико практическа подготовка. Съдържанието на учебния процес е разпределено в полза на практиката. Курсовете се водят
от квалифицирани преподаватели – майстор-гримьор.
Учебният център дава възможност на своите курсисти да заплатят курса на две равни вноски, като първата вноска се
заплаща в началото на курса.
Учебните материали са включени в цената на курса.
След успешното завършване на обучението в нашият център, издаваме Удостоверение 3-37 на МОМН за част от
професия „Козметик”, специалност „Козметика”, модул „Професионален грим”
и EUROPASS (европаспорт на
длъжността „Гримьор” на английски език), валидни в страната и чужбина.
Записвания: гр. София, ул. „Иларион Макариополски” № 15, 02/93-11-925, 0889862187, 0894220051, 0878862177.
гр. Бургас, ул. „Цар Симеон” № 81, ет.1, 056/98-90-22, 0889862187, 0894220051, 0878703381.
www.uc-vizia.com,
e-mail: uc_sjd@abv.bg – за София
uc_sjd3@abv.bg – за Бургас
http://obiavidnes.com/obiava/95242/kurs-po-profesionalen-grim-v-sofiya-i-burgas

CIGE DIS-745WL
CIGE DIS-745WL, IP камера, 1.3Mpix, 8мм обектив, 50м IR прожектор
http://obiavidnes.com/obiava/95241/cige-dis-745wl

ЩОМ ВЗОРА ТИ НА МЕНЕ СПРЯ ПЕРФЕКТЕН ИЗБОР СИ ИЗБРА GSM: 090 363 022
ЩОМ ВЗОРА ТИ НА МЕНЕ СПРЯ ПЕРФЕКТЕН ИЗБОР СИ ИЗБРА GSM: 090 363 022
http://obiavidnes.com/obiava/95237/shtom-vzora-ti-na-mene-sprya-perfekten-izbor-si-izbra-gsm-090-363-022

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за
хляб,за парфюмерия,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за
сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за
шоколад,бирена фабрика.Строителсво-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи
с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/95235/podbor-na-personal-za-rabota-v-chehiya-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ДЪЛГОСРОЧНА,ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА(БЕЗ
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ)
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за
хляб,за парфюмерия,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за
сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за
шоколад,бирена фабрика.Строителсво-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи
с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/95234/chehiya-dylgosrochnagarantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystvabez-komision-v-byl

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за
хляб,за парфюмерия,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за
сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за
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шоколад,бирена фабрика.Строителсво-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи
с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/95233/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за
хляб,за парфюмерия,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за
сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за
шоколад,бирена фабрика.Строителсво-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи
с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/95232/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за
хляб,за парфюмерия,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за
сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за
шоколад,бирена фабрика.Строителсво-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи
с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/95231/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за
хляб,за парфюмерия,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за
сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за
шоколад,бирена фабрика.Строителсво-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи
с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/95230/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за
хляб,за парфюмерия,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за
сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за
шоколад,бирена фабрика.Строителсво-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи
с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/95229/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v
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РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за
хляб,за парфюмерия,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за
сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за
шоколад,бирена фабрика.Строителсво-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи
с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/95228/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva--rabotim-bez-posrednici-i-komision-v-byl

РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА РАБОТИМ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ И
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за
хляб,за парфюмерия,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за
сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за
шоколад,бирена фабрика.Строителсво-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи
с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/95227/rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva--rabotim-bez-posrednici-i-komision-v-byl

ЧЕХИЯ-ДЪЛГОСРОЧНА,ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА(БЕЗ
КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ)
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за
хляб,за парфюмерия,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за
сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за
шоколад,бирена фабрика.Строителсво-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи
с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/95226/chehiya-dylgosrochnagarantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystvabez-komision-v-byl

ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ-БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за
хляб,за парфюмерия,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за
сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за
шоколад,бирена фабрика.Строителсво-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи
с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/95225/podbor-na-personal-za-rabota-v-chehiya-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ЛЕГАЛНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за
хляб,за парфюмерия,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за
сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за
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шоколад,бирена фабрика.Строителсво-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи
с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/95224/chehiya-legalna-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за
хляб,за парфюмерия,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за
сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за
шоколад,бирена фабрика.Строителсво-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи
с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/95223/chehiya-garantirana-rabota-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-i-posrednici-v-by

ПРЕДЛАГАМЕ РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за
хляб,за парфюмерия,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за
сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за
шоколад,бирена фабрика.Строителсво-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи
с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/95222/predlagame-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva-bez-komision-v-bylgariya

СИГУРНА РАБОТА В ЧЕХИЯ ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН В
БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за
хляб,за парфюмерия,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за
сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за
шоколад,бирена фабрика.Строителсво-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи
с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/95221/sigurna-rabota-v-chehiya-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-v-bylgariya

ЧЕХИЯ-ВСЯКАКЪВ ВИД РАБОТА ЗА МЪЖЕ,ЖЕНИ И СЕМЕЙСТВА - БЕЗ КОМИСИОН И
ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
Предлагаме работа в Чехия за мъже,жени и семейства БЕЗ КОМИСИОН И ПОСРЕДНИЦИ в България.Складове за
сортиране на плодове,за пакетиране на промишлени стоки,за перилни препарати,за млечни продукти,за месо,цехове за
хляб,за парфюмерия,за сандвичи и салати,за ламинат,за производство на гуми,за боядисване на джанти и детайли,за
сортиране на пластмасови бутилки,за металургичен цех,завод за авточасти,перални,печатници,европалети,фабрика за
шоколад,бирена фабрика.Строителсво-всички професии.Заварчици СО2,аргон и много друга работа.Навсякъде се работи
с договор,осигурено спане,аванси.Заплата до 1200 евро.Чешкият език е славянски,което благоприятства за бързото
преодоляване на езиковата бариера.Заминаване веднага,ГАРАНТИРАНО ПОСРЕЩАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА РАБОТА.За
информация и записване само на посочения телефон:00420774535951
http://obiavidnes.com/obiava/95220/chehiya-vsyakakyv-vid-rabota-za-myjejeni-i-semeystva---bez-komision-i-posrednici-v
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Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/95216/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/95215/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/95214/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/95213/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pr
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/95210/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-Pr
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/95209/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-Pr
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/95207/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-Pr
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
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http://obiavidnes.com/obiava/95206/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

ЗА ГЪРЦИЯ-ДЕНОНОЩНА ЕРОТИЧНА ЛИНИЯ И СЕКС НА ЖИВО - за връзка от България
GSM: 090 363 020 от Гърция GSM: 909 19 27 260
ЗА ГЪРЦИЯ-ДЕНОНОЩНА ЕРОТИЧНА ЛИНИЯ И СЕКС НА ЖИВО - за връзка от България GSM: 090 363 020 от
Гърция GSM: 909 19 27 260
http://obiavidnes.com/obiava/95205/za-gyrciya-denonoshtna-erotichna-liniya-i-seks-na-jivo----za-vryzka-ot-bylgariya-gsm-

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/95204/seks-igri-v-nay--dobriyat-sayt-za-erotika-i-zabavleniya-poseti-wwwsexchecom

КУПОНА Е НОН СТОП САМО ПРИ НАС- WWW.GEPIMEBG.COM
КУПОНА Е НОН СТОП САМО ПРИ НАС- WWW.GEPIMEBG.COM
http://obiavidnes.com/obiava/95203/kupona-e-non-stop-samo-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/95202/30-50-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/95201/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/95200/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Emag
Onlain magazin vsichko za doma

Страница 27/138

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.02.2015

http://obiavidnes.com/obiava/95199/onlain-magazin-vsichko-za-doma

КОКЕТНА
Onlain magazin za damska i detska moda
http://obiavidnes.com/obiava/95197/koketna

PRETOR GROUP INC.-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
PRETOR GROUP INC.-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА ВАС.Прехвърляне и
изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални юридически, финансово-счетоводни,
административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
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.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА ЗА ЕДИН ЧАС,ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и PRETOR GROUP INC. ще
стане част от Вашия успешен бизнес.
Свържете се с Нас на тел.0892918797 от цялата страна-за повече информация на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/
НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/95196/pretor-group-inc-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya

PRETOR GROUP INC.-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ
ЗА ВАС.Прехвърляне и изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
PRETOR GROUP INC.-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА ВАС.Прехвърляне и
изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални юридически, финансово-счетоводни,
административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
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.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА ЗА ЕДИН ЧАС,ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и PRETOR GROUP INC. ще
стане част от Вашия успешен бизнес.
Свържете се с Нас на тел.0892918797 от цялата страна-за повече информация на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/
НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/95195/pretor-group-inc-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-pri-usloviya-izgodni-za-vasprehv
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GEOVISION GV-BX2400-3V
GEOVISION GV-BX2400-3V, IP камера, 2Mpx, WDR Pro, 2.8-12мм обектив, PoE, H.264
http://obiavidnes.com/obiava/95191/geovision-gv-bx2400-3v

GEOVISION GV-BX320D-1
GEOVISION GV-BX320D-1, IP камера, 3Mpx, Day-Night, 2.8-6мм обектив, PoE, H.264
http://obiavidnes.com/obiava/95190/geovision-gv-bx320d-1

GEOVISION GV-BX3400-4V
GEOVISION GV-BX3400-4V, IP камера, 3Mpx, WDR Pro, 3-10.5мм обектив, PoE, H.264
http://obiavidnes.com/obiava/95189/geovision-gv-bx3400-4v

GEOVISION GV-BX5300-6V
GEOVISION GV-BX5300-6V, IP камера, 5Mpx, WDR, 4.5-10мм обектив, PoE, H.264
http://obiavidnes.com/obiava/95188/geovision-gv-bx5300-6v

GEOVISION GV-CA120
GEOVISION GV-CA120, IP камера, 1.3Mpx, WDR Advanced Cube, 3.35мм обектив, PoE, H.264
http://obiavidnes.com/obiava/95187/geovision-gv-ca120

GEOVISION GV-CA220
GEOVISION GV-CA220, IP камера, 2Mpx, WDR Advanced Cube, 3.35мм обектив, PoE, H.264
http://obiavidnes.com/obiava/95186/geovision-gv-ca220

Работа за 30 мин на ден
Интернет е безкрайно пространство предлагащо изключително голям брой възможности за всичко и всеки. Ако не искате
шеф над главата и имате желание да си помогнете финансово, ви предлагам възможност за изкарване на допълнителни
доходи без да е необходима инвестиция. За повече подробности посетете сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/95185/rabota-za-30-min-na-den

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/95184/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

GEOVISION GV-CAW120
GEOVISION GV-CAW120, IP камера, 1.3Mpx, WDR, Wireless Advanced Cube, 3.35мм обектив, PoE, H.264
http://obiavidnes.com/obiava/95183/geovision-gv-caw120

GEOVISION GV-EFD1100-1F
GEOVISION GV-EFD1100-1F, IP камера, 1.3Mpx, Mini Fixed IP Dome Series, Low Lux, 3.6мм обектив, IR, WDR, PoE, H.264,
Pan-tilt
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http://obiavidnes.com/obiava/95182/geovision-gv-efd1100-1f

GEOVISION GV-EFD2100-2F
GEOVISION GV-EFD2100-2F, IP камера, 2.0Mpx, Low Lux, 3.8мм обектив, IR, WDR, PoE, H.264, Target Mini Fixed Dome
Series
http://obiavidnes.com/obiava/95181/geovision-gv-efd2100-2f

GeoVision GVIP-SD010-S36X
GeoVision GVIP-SD010-S36X, PTZ IP камера, 36x оптично + 12x цифрово увеличение, H.264, 3.4~122.4мм обектив, 1/4"
Exview CCD
http://obiavidnes.com/obiava/95180/geovision-gvip-sd010-s36x

GEOVISION GV-MDR520
GEOVISION GV-MDR520, IP камера, 5Mpx, Mini Fixed Rugged Dome, 2.54мм обектив, PoE, H.264
http://obiavidnes.com/obiava/95179/geovision-gv-mdr520

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/95178/30-50-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/95177/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/95176/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

GEOVISION GV-MFD120
GEOVISION GV-MFD120, IP камера, 1.3Mpx, Low Lux Mini Fixed Dome, 4.05мм обектив, PoE, H.264
http://obiavidnes.com/obiava/95175/geovision-gv-mfd120
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Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/95174/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

GEOVISION GV-MFD1501-0F
GEOVISION GV-MFD1501-0F, IP камера, 1.3Mpx, Super Low Lux, WDR, Mini Fixed Dome, 3мм обектив, H.264, PoE, USB
http://obiavidnes.com/obiava/95173/geovision-gv-mfd1501-0f

GEOVISION GV-MFD2401-1F
GEOVISION GV-MFD2401-1F, IP камера, 2.0Mpx, WDR Pro, Mini Fixed Dome, 4.0мм обектив, H.264, PoE, USB, SD Card slot
http://obiavidnes.com/obiava/95172/geovision-gv-mfd2401-1f

Специални зимни цени на входни и интериорни врати!!!!
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! Очакваме Ви!
За контакти:
Варна, ул. Беласица 20
Тел.: 052/69 1000
Офис: 0899/691014
0899/691026
Варна, бул. Цар Освободител 189
Тел : 052/992 555
Офис: 0899/69 1001
e-mail: vrativarna@gmail.com
www.vrati-varna.com
facebook.com/vrativarna
http://obiavidnes.com/obiava/95171/specialni-zimni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati
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GEOVISION GV-MFD2401-4F
GEOVISION GV-MFD2401-4F, IP камера, 2.0Mpx, WDR Pro, Mini Fixed Dome, 2.1мм обектив, H.264, PoE, USB, SD Card slot
http://obiavidnes.com/obiava/95170/geovision-gv-mfd2401-4f

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/95169/3d-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/95168/3d-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/95167/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

GEOVISION GV-UBL1301-0F
GEOVISION GV-UBL1301-0F, IP камера, 1.3Mpx, WDR, IR, Ultra Bullet, 3мм обектив, H.264, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/95166/geovision-gv-ubl1301-0f

Машина за премахване на подови настилки под наем
Самоходна електрическа машина EDCO – за шлайфане, изстъргване и премахване на подови покрития от бетонени и
дървени повърхности – отстрaнява както меки подови покрития, като винил, линолеум, текстил и гумени мембрани,
така и твърда дървесина, паркет, керамични плочки. Машината е изключително ефикасна и лесна за употреба.
http://obiavidnes.com/obiava/95165/mashina-za-premahvane-na-podovi-nastilki-pod-naem

Проблемни кредити, дългове, уреждане пред съдебно изпълнение
Проблемни кредити, дългове, уреждане пред съдебно изпълнение
1. Работа с частни съдебни изпълнители до окончателното разрешаване на проблемния кредит, дълг, вземане;
2. Кредитирането – консултации, информация;
3. Финансова информация и анализиране;
4. Уреждане проблеми с дългове и вземания;
5. Събиране на дългове и вземания;
а/ Проверка финансовото състояние на длъжника;
б/ Лични контакти с длъжника и с кредитора;
в/ Подписване на договори за изплащане на вземането.
1. ФИНАНСОВА ПОМОЩ и КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ КРЕДИТИРАНЕ.
2. КОНСУЛТИРАНЕ ПРИ РЕФИНАНСИРАНЕ.
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3. ИЗКУПУВАНЕ НА ДЪЛГОВЕ. ИЗКУПУВАНЕ ИПОТЕКИ-ПОСРЕДНИЧЕСТВО.
4. ПРАВНИ КОНСУЛТАЦИИ – банкови проблеми, проблеми с кредити, проблеми със запори, възбрани, ипотеки, трудови
проблеми, търговски проблеми, проблеми с недвижими имоти, фирмени договори, съдебно и извънсъдебно събиране на
вземания, семейни проблеми, наследствени проблеми, глоби, наказания, проблеми с администрации и институции –
държавни и общински, ипотеки, запори, възбрани и други.
5. ПОЕМАНЕ ЦЯЛОСТНОТО СЪБИРАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
6. БИЗНЕС СЪВЕТИ И УСЛУГИ ЗА БИЗНЕСА
6. Консултираме кредитополучатели;
7. Консултации за кредити между физически лица;
8. Оценка кредитоспособност;
9. Информация и проучвания във връзка с предлагани финансови услуги – заеми, кредити, рефинансиране;
10. Дейности по финализиране на проблемни кредити, дългове по договори, вземания;
Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Телефони: 0898 82 97 24
http://obiavidnes.com/obiava/95164/problemni-krediti-dylgove-urejdane-pred-sydebno-izpylnenie

GEOVISION GV-UBL2411-4V
GEOVISION GV-UBL2411-4V, IP камера, 2Mpx, 3x Zoom, WDR Pro, Ultra Bullet, 3~9мм обектив, H.264, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/95163/geovision-gv-ubl2411-4v

Интериорни и входни врати на конкуретни цени
Предлагаме богат избор от интериорни и входни врати в многообразни цветове и модели. Заповядайте при нас, за да
откриете своето интериорно решение в воурум Доорманн на адрес - град Бургас, ул."Сливница" 62А (на ъгъла с ул.Калоян)
http://obiavidnes.com/obiava/95162/interiorni-i-vhodni-vrati-na-konkuretni-ceni

*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc до
0882551735 фини шпакловки. гипсова шпакловка. латекс. топлоизолация. обръщане покрай дограма и врати, с поставияне
на лайсни или измазване. минерални мазилки. гипсова мазилка. пръскана мазилка. замазки. зидария. МАЙСТОР С
ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО. КОРЕКНО. КАЧЕСТВЕНО. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА. 0882551735 цени при оглед. 0882551735 - цени при оглед.
http://obiavidnes.com/obiava/95161/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

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

Страница 33/138

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.02.2015

Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/95160/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
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/95159/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/95158/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
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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/95157/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

GEOVISION GV-UBX1301-0F
GEOVISION GV-UBX1301-0F, IP камера, 1.3Mpx, WDR, IR, 3мм обектив, PoE, H.264
http://obiavidnes.com/obiava/95156/geovision-gv-ubx1301-0f

Кана за алкална вода
Кана за алкална вода
Филтърът на каната за алкална вода пречиства, минерализира, преструктуира, йонизира и алкализира водата,
осигурявайки ни кристално чиста алкална "Жива вода" Седем нива на активна филтрация и обрабатка на водата!Един
филтър пречиства, йонизира, преструктуира, алкализира и минерализира около 200 - 300 литра вода.
Капацитет на филтрация и обработка: 17 литра на час
Преимущества на каната за филтрирана, алкална вода:
Създава кпринено-мека и страхотна на вкус вода, която е освежаваща и полезна за пиене и готвене.
Помага за филтрацията на хлора и други замърсители и абсорбира металите, като олово и мед, така че питейната
вода става по-чиста и свежа.
Намаля котления камък
Регулира pH между 8.5-10.0 , като по този начин балансира нивото на pH в тялото. ( Обикновено променя pH с 2 или
повече пункта)
Увеличава активния водород
Осигурява ниско ниво на отрицателно ORP: -100mv. Това превръща обикновената вода във богата на антиоксиданти
вода, като по този начин енергизира и витализира тялото.
Намаля размера на водната молекула, като превръща водата в по-лесно усвоима и хидратираща.
Увеличава алкалността като прави водата, която пиете по-жизнена /жива вода/.
Компоненти на каната
Индикатор на филтъра
Капак
Фуниевиден резервоар
Пълнител със сменяем филтър
Кана с измервателна скала
http://obiavidnes.com/obiava/95155/kana-za-alkalna-voda
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GEOVISION GV-UBX1301-1F
GEOVISION GV-UBX1301-1F, IP камера, 1.3Mpx, WDR IR Ultra Box, 4мм обектив, PoE, H.264
http://obiavidnes.com/obiava/95154/geovision-gv-ubx1301-1f

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/95153/rabota-za-30-min-na-den

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/95152/30-50-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/95151/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/95150/30-50-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 .
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*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/95149/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/95148/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Стик за селфи с вграден Bluetooth
Стик за селфи с вграден Bluetooth
Селфи стик -Удължител за селфи -Селфи монопод със вграден Блутут
Новият монопод с вграден Bluetooth бутон за по-лесно и удобно снимане
Mono Pod поставка и удължител за телефон, фотоапарат или камера за лесни и винаги перфектни портретни снимки.
Съвместимост с Apple Iphone и Android от 3.0 нагоре.
500 г. максимална маса на прикаченото устройство.
Дължина от 20 см. до 97 см. Обща дължина с дръжката и стойката 110 см.
Капацитет на батерията: 45mAh.
Зареждане напрежение: DC 5V.
Време за зареждане: 1 час.
Време на готовност: 100 часа.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/95147/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

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
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Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/95146/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

PRETOR GROUP INC. ИЗКУПУВАМЕ-АД ЕАД ООД ЕООД
PRETOR GROUP INC.-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА ВАС.Прехвърляне и
изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални юридически, финансово-счетоводни,
административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
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.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА ЗА ЕДИН ЧАС,ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и PRETOR GROUP INC. ще
стане част от Вашия успешен бизнес.
Свържете се с Нас на тел.0892918797 от цялата страна-за повече информация на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/
НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/95145/pretor-group-inc-izkupuvame-ad-ead-ood-eood

ИЗКУПУВАНЕ НА БИЗНЕС-АД ЕАД ООД ЕООД и други със задължения и юридически
проблеми.
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PRETOR GROUP INC.-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА ВАС.Прехвърляне и
изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални юридически, финансово-счетоводни,
административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
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.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА ЗА ЕДИН ЧАС,ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и PRETOR GROUP INC. ще
стане част от Вашия успешен бизнес.
Свържете се с Нас на тел.0892918797 от цялата страна-за повече информация на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/
НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/95144/izkupuvane-na-biznes-ad-ead-ood-eood-i-drugi-sys-zadyljeniya-i-yuridicheski-problem

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -290лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 470 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/95143/detoksikator

ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
Проточни електрически смесителни батерии - това са водонагреватели с мигновено действие,
загряващи протичащата вода до 30-60 градуса в рамките от 3 до 5 секунди.
Водонагряващите смесителни батерии са високоефективни малогабаритни уреди,
които осигуряват топла вода за битови нужди с желаната от потребителя температура.
Те заместват напълно акумулиращите водонагреватели, които са с голям водосъдържател
за съхранение на предварително затоплената вода и големи размери.
Проточните бойлери, вградени в смесителни батерии са подходящи както за дома,
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офиса, заведението, двора, лятната градина, така и за всяко друго място,
до което има осигурен достъп на студена вода и ел. захранване.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/95142/vodonagryavashta-smesitelna-bateriya

Правни Услуги » PRETOR GROUP INC.-Купуваме АД ЕАД ООД ЕООД със задължения
PRETOR GROUP INC.-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА ВАС.Прехвърляне и
изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални юридически, финансово-счетоводни,
административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
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.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА ЗА ЕДИН ЧАС,ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и PRETOR GROUP INC. ще
стане част от Вашия успешен бизнес.
Свържете се с Нас на тел.0892918797 от цялата страна-за повече информация на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/
НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/95141/pravni-uslugi--pretor-group-inc-kupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya

ИЗКУПУВАНЕ НА БИЗНЕС-АД ЕАД ООД ЕООД и други със задължения и юридически
проблеми.
PRETOR GROUP INC.-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПРИ УСЛОВИЯ ИЗГОДНИ ЗА ВАС.Прехвърляне и
изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
Правни и бизнес-консултанти специализирани в предоставянето на професионални юридически, финансово-счетоводни,
административни и консултантски услуги за корпоративни клиенти.
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.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ПРОБЛЕМНАТА ФИРМА ЗА ЕДИН ЧАС,ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ,НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
Доверие и професионализъм - това са основните принципи на нашата дейност. Доверете ни се и PRETOR GROUP INC. ще
стане част от Вашия успешен бизнес.
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Свържете се с Нас на тел.0892918797 от цялата страна-за повече информация на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/
НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/95140/izkupuvane-na-biznes-ad-ead-ood-eood-i-drugi-sys-zadyljeniya-i-yuridicheski-problem

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/95139/nemski-ezik---kursove-i-uroci

Английски език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/95138/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/95137/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.
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- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/95136/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/95135/ispanski-ezik---kursove-i-uroci

Отслабнете с Лида
Lida Daidaihua – с тези билкови хапчета за отслабване вие ще свалите значително от теглото си и то само за
месец.Още на първата от приема на Lida стара формула – силна версия или както я знаем Lida Slim,
само за седмица се забелязват видими резултати.http://www.лида.net/ 0897735667
http://obiavidnes.com/obiava/95134/otslabnete-s-lida

GEOVISION GV-UBX2301-1F
GEOVISION GV-UBX2301-1F, IP камера, 2Mpx, WDR, IR Ultra, 4мм обектив, PoE, H.264
http://obiavidnes.com/obiava/95133/geovision-gv-ubx2301-1f

Интериорни ХДФ врати
Голямо разнообразие на модели и цветове на интериорни врати на изгодни цени можете да намерите в шоурум Порта
Нова на бул. Шести септември 225 в Пловдив. Произвеждат се в 6 различни цвята - светъл дъб, златен дъб, череша ,
венге, орех , бяло. Големи налични количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/95132/interiorni-hdf-vrati

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/95131/otslabni-s-meizitang

Допълнителни приходи от интернет
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Интернет е безкрайно пространство предлагащо изключително голям брой възможности за всичко и всеки. Ако не искате
шеф над главата и имате желание да си помогнете финансово, ви предлагам възможност за изкарване на допълнителни
доходи без да е необходима инвестиция. За повече подробности посетете сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/95130/dopylnitelni-prihodi-ot-internet

GEOVISION GV-VD120D
GEOVISION GV-VD120D, IP камера, 1.3Mpx, Low Lux, IR, Vandal Proof, IP Dome, IK10+ защита, 3-9мм обектив, PoE,
H.264
http://obiavidnes.com/obiava/95129/geovision-gv-vd120d

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

VITAMAM - мултивитамини и минерали за бременни жени
Предназначение: VITAMAM e специално създадена формула за бременни жени от витамини, минерали и микроелементи.
Те допринасят за нормалния растеж на тъканите у майката по време на бременност. Допринасят за нормалната
функция на имунната система, за намаляване на чувството на отпадналост и умора. Допринасят за защитата на
клетките от оксидативен стрес.
Препоръчителен прием: По 1 таблетка дневно без дъвчене с повече вода.
http://obiavidnes.com/obiava/95128/vitamam---multivitamini-i-minerali-za-bremenni-jeni

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/95127/otslabnete-s-lida

7" (17.78 cm) Acer Iconia B1-750 (NT.L8KEE.004)
7" (17.78 cm) Acer Iconia B1-750 (NT.L8KEE.004), четири-ядрен 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/95126/7-1778-cm-acer-iconia-b1-750-ntl8kee004

10.1" (25.65 cm) Fujitsu Stylistic M532
10.1" (25.65 cm) Fujitsu Stylistic M532, 3G, четири-ядрен ARM Cortex A9 1.3GHz, 1GB RAM, 32GB Flash памет (+microSD
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слот), Android 4.0 , 310g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/95125/101-2565-cm-fujitsu-stylistic-m532

DVR платка GeoVision GV-1120X
DVR платка GeoVision GV-1120X, 8 видео/8 аудио входа, 400/100fps, D-Sub, MPEG4/H.264
http://obiavidnes.com/obiava/95124/dvr-platka-geovision-gv-1120x

DVR платка GeoVision GV-1240
DVR платка GeoVision GV-1240, 8 видео/8 аудио входа, 400/200fps, DVI, MPEG4/H.264
http://obiavidnes.com/obiava/95123/dvr-platka-geovision-gv-1240

DVR платка GeoVision GV-1240X
DVR платка GeoVision GV-1240X, 8 видео/8 аудио входа, 400/200fps, MPEG4/H.264
http://obiavidnes.com/obiava/95122/dvr-platka-geovision-gv-1240x

GEOVISION EBL1100-2F
GEOVISION EBL1100-2F, IP камера, 1.3Mpx, Low Lux, WDR, IR Bullet, IP67/IK10 защита, 3.8мм обектив, PoE, H.264
http://obiavidnes.com/obiava/95121/geovision-ebl1100-2f

само за 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 ако
искаш на твой терен си доплащаш 20 лева за такси в рамките на града
http://obiavidnes.com/obiava/95120/samo-za-gospoda

malka palavnica
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 ако
искаш на твой терен си доплащаш 20 лева за такси в рамките на града
http://obiavidnes.com/obiava/95119/malka-palavnica

GEOVISION EDR1100-0F
GEOVISION EDR1100-0F, IP камера, 1.3Mpx, Mini Fixed Rugged Dome, 2.80мм обектив, PoE, H.264, WDR
http://obiavidnes.com/obiava/95118/geovision-edr1100-0f

GEOVISION EDR1100-2F
GEOVISION EDR1100-2F, IP камера, 1.3Mpx, Mini Fixed Rugged Dome, 3.80мм обектив, PoE, H.264, WDR
http://obiavidnes.com/obiava/95117/geovision-edr1100-2f

GEOVISION EDR2100-0F
GEOVISION EDR2100-0F, IP камера, 2.0Mpx, Mini Fixed Rugged Dome, 2.80мм обектив, PoE, H.264, WDR
http://obiavidnes.com/obiava/95116/geovision-edr2100-0f

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
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http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/95115/3d-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/95114/3d-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/95113/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

GEOVISION EDR2100-2F
GEOVISION EDR2100-2F, IP камера, 2.0Mpx, Mini Fixed Rugged Dome, 3.80мм обектив, PoE, H.264, WDR
http://obiavidnes.com/obiava/95112/geovision-edr2100-2f

GEOVISION GV-BX1500-3V
GEOVISION GV-BX1500-3V, IP камера, 1.3Mpx, WDR, Low Lux, D/N, 2.8~12мм обектив, H.264, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/95111/geovision-gv-bx1500-3v

GEOVISION GV-EBL1100-0F
GEOVISION GV-EBL1100-0F, IP камера, 1.3Mpx, Low Lux, WDR, IR Bullet Outdoor, IP67/IK10 защита, 3.6мм обектив, PoE,
H.264
http://obiavidnes.com/obiava/95110/geovision-gv-ebl1100-0f

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
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
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-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/95109/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 !
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

GEOVISION GV-EBL1100-1F
GEOVISION GV-EBL1100-1F, IP камера, 1.3Mpx, Low Lux, WDR, IR Bullet Outdoor, IP67/IK10 защита, 6.0мм обектив, PoE,
H.264
http://obiavidnes.com/obiava/95108/geovision-gv-ebl1100-1f
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набираме жени за италия
набираме жени от 25 до 45 за работа пицарий и ресторанти.подсигурена е квартирата и храната в италия и превоза до
работното място.на място подписвате договор с италянците.патувате от софия с бусове всеки четвъртък и
петък.всека кандидатка трябва да има в себе си минимум 220 евра за разходи до италия.наемаме жени знаещи или
незнаещи езика.подсигуряваме работа за централна и южна италия работа.заплатата е 700 евра на месец.нека ни се
обаждат само жени които са готови за тръгване и отговарящи на изискванията.по тел.или на скаип.на емаила недаваме
информация
http://obiavidnes.com/obiava/95107/nabirame-jeni-za-italiya

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/95106/detektivska-agenciya-foks-burgasvarna-detektivski-uslugi

Фриматор: мини козметичен модел : KD-8010
Фриматор: мини козметичен модел : KD-8010
Фриматорът е най-популярния козметичен инструмент,подходящ за домашна употреба
Редовното провеждане на процедури с уредчето за ултразвуков пилинг гарантира изключителен ефект.
Фриматорът сменя електрически вибрации (28 000 пъти в секунда) с механични вибрации (28 000 пъти в секунда).
Проникващият ефект на ултразвука масажира и почиства кожата в дълбочина. Фимраторът почиства порите,
премахва ефективно петна, бръчки, пъпки и роговия слой, така че кожата ви изглежда бяла, чиста и еластична.
Всяка козметична процедура започва с почистване на кожата на лицето. При добре почистени пори, козметичните
препарати се усвояват по-ефикасно.
Фриматорът отстранява акне и белези от шарка, намалява меланина и тъмните петна, и като резултат прави кожата
на лицето блестяща и свежа.Цена 169лв
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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/95105/frimator-mini-kozmetichen-model--kd-8010

ВНИМАНИЕ ! ! ! ! ! ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ИЗМАМНИ ОБЯВИ ЗА РАБОТА БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ В
БЪЛГАРИЯ
ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ОБЯВИ ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА В КОИТО Е НАПИСАНО БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ А
ТЕЛЕФОНИТЕ СА БЪЛГАРСКИ. ОТ ДОСТА ВРЕМЕ ВИЛНЕЕ В СОФИЯ ТАЗИ ИЗМАМНА ГРУПА.КОГАТО ИМ СЕ
ОБАДИШ ОБЕСНЯВАТ ЧЕ СА С БЪЛГАРСКИ ТЕЛЕФОН,ЗАЩТОТО НА КЛИЕНТА РАЗГОВОРА ИЗЛИЗАЛ МНОГО ПО
ЕВТИНО. УЖАС,ТЕ МИСЛЕЛИ ЗА НАС. ДА НО САМО ДОКАТО В СОФИЯ НИ ВЗЕМАТ 100 ЕВРО ИЛИ 250-300 ПАУНДА
И НИ ИЗПРАТЯТ. ЕДНИ ОТ ТЕЛЕФОНИТЕ СА 0893272183,0877254139,0879607892,0877504258.ИМАТ СИ И ЧЕШКИ
КАРТИ С КОИТО ЗАБЛУЖДАВАТ ЧЕ СА В ПРАГА,ЗА СЕГА СА ТЕЗИ ТЕЛЕФОНИ-00420773971917 ,00420777073962
,00420777073926 .В ТАЗИ ГРУПИЧКА СА И ОБЯВИТЕ НА /ГАЛИНА КАРАДЖОВА И ТЕОДОРА ВИКТОРОВА ,КОИТО
КАТО ДВЕ ДРУЖКИ РАБОТЯТ С ЕДИН ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР-0876139203/ С ТЯХ ЗАЕДНО Е И ДЕСИ СТАНИМИРОВА
С ТЕЛЕФОН-0878895031 . РАБОТЯТ УСИЛЕНО,МНОГО СА ЛЮБЕЗНИ ДОКАТО ТЕ ИЗМАМЯТ ДА ИМ ДАДЕШ В
СОФИЯ ОШЕ ПРЕДИ ТРЪГВАНЕ 100 ЕВРО ИЛИ 250-300 ПАУНДА. РАБОТЯТ ОСНОВНО ЗА ЧЕХИЯ,А ОТ СКОРО И ЗА
АНГЛИЯ. БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ С ТАЗИ ИЗМАМНА ГРУПИЧКА ОТ СОФИЯ.
http://obiavidnes.com/obiava/95104/vnimanie------pazete-se-ot-izmamni-obyavi-za-rabota-bez-posrednici-v-bylgari

GEOVISION GV-MFD520
GEOVISION GV-MFD520, IP камера, 5Mpx, Mini Fixed Dome, 2.54мм обектив, PoE, H.264
http://obiavidnes.com/obiava/95103/geovision-gv-mfd520

GeoVision GV-SDI-204
GeoVision GV-SDI-204, 4 видео/4 аудио входа, 25fps, 1080p, MPEG4/H.264
http://obiavidnes.com/obiava/95102/geovision-gv-sdi-204

Работа в свободното време
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това,което е нужно е интернет,не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/95101/rabota-v-svobodnoto-vreme

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/
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http://obiavidnes.com/obiava/95100/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЧИП (chip) ЗА LEXMARK MX310/MX410/MX510/MX611 - P№ 60F2H00 - Неоригинален Заб.:
10000k
ЧИП (chip) ЗА LEXMARK MX310/MX410/MX510/MX611 - P№ 60F2H00 - Неоригинален Заб.: 10000k
http://obiavidnes.com/obiava/95099/chip-chip-za-lexmark-mx310mx410mx510mx611---p-60f2h00---neoriginalen-zab-

Виртуален български телефонен и факс номер където и да сте
Нужен ли ви е факс или телефон с градски номер, на който винаги да Ви откриват - независимо дали сте в България или
не - http://megafon.bg
http://obiavidnes.com/obiava/95098/virtualen-bylgarski-telefonen-i-faks-nomer-kydeto-i-da-ste

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/95097/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/95096/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/95095/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Частни уроци по английски език
Учете английски език с лекота и удоволствие!
Чуждоезиковото обучение за деца и възрастни на образователен център "Нови хоризонти" Ви гарантира бърз и
стабилен напредък, трайни знания и умения, увереност в ползването на езика.Чуждоезиковото обучение за деца и
възрастни на образователен център "Нови хоризонти" Ви гарантира бърз и стабилен напредък, трайни знания и умения,
увереност в ползването на езика. Нашият дългогодишен опит, отлични преподаватели, най-нови учебни методики и
уникален подход са ключът за Вашия успех. Входящ тест, сертификат за завършено обучение според Европейската
езикова рамка. Обучението се провежда в учебните ни зали на адрес бул. "Княгиня Мария Луиза" 77 и бул. "Ген. Михаил Д.
Скобелев" 32.
http://obiavidnes.com/obiava/95094/chastni-uroci-po-angliyski-ezik

КАСЕТА ЗА LEXMARK MX310/MX410/MX510/MX511/MX610/MX611 - P№ 60F2H00 - Black - IT
IMAGE - Неоригинален Заб.: 10000k
КАСЕТА ЗА LEXMARK MX310/MX410/MX510/MX511/MX610/MX611 - P№ 60F2H00 - Black - IT IMAGE - Неоригинален Заб.:
10000k
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http://obiavidnes.com/obiava/95093/kaseta-za-lexmark-mx310mx410mx510mx511mx610mx611---p-60f2h00---black---it-

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/95092/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/95091/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Конски гел-балсам с екстракт от алпийски билки * 6.95 лв.
Конски гел-балсам с екстракт от алпийски билки Stolz / Enzborn / Green Master
Конски гел-балсам с екстракт от алпийски билки
250 мл. – 6.95 лв.
500 мл. – 10.70 лв.
Гел Екстракт от Див Конски кестен и розмарин и арника
30 мл. – 5 лв.
200 мл. – 15.90 лв.
* разширени вени
* спукани капиляри
* уморени и отекли крака
* синини
* мускулни болки
* артрит
* ревматизъм
Успокоява болката и напрежението, стимулира циркулацията на кръвта, има охлаждащ ефект, хидратира тъканите и
оставя чувство на облекчение. Подобрява подвижността на ставите и има противовъзпалителен ефект.
Подходящ е за масажи на цялото тяло.
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След нанасяне се усеща лекота и свежест!
! За по добър ефект Ви предлагаме турмалинови продукти от серията Dr. Nature:
Турмалинова яка – 25 лв.
Турмалинов накитник – 15 лв.
Турмалинова наколенка – 25 лв.
Турмалинова превръзка за очи – 15 лв.
Черен турмалинов колан
110 см. - 78 лв. - намален 58 лв.
125 см. - 84 лв. - намален 62 лв.
Ортопедичен черен турмалинов колан 2 в 1
130 см. - 73 лв.
Бял турмалинов колан
120 см. – 51 лв.
Продукти: http://megashop-bg.info/index.php?route=product/category&path=44_80
Разнообразни месечни промоции !
http://megashop-bg.com/
0899 942 557
http://megashop-bg.info/
За повече информация за промоциите и цените звънете по тел. !
http://obiavidnes.com/obiava/95090/konski-gel-balsam-s-ekstrakt-ot-alpiyski-bilki--695-lv

Разговорен английски
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
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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/95089/razgovoren-angliyski

ТОНЕР
БУТИЛКА
ЗА
MX310/410/510/511/610/611/MS310/410/510/610/E330/332/210/4059DELL
IMAGE - Неоригинален Заб.: 450 gr

LEXMARK
B2350/2330/2350 - IT

ТОНЕР БУТИЛКА ЗА LEXMARK MX310/410/510/511/610/611/MS310/410/510/610/E330/332/210/4059DELL B2350/2330/2350 IT IMAGE - Неоригинален Заб.: 450 gr
http://obiavidnes.com/obiava/95088/toner-butilka-za-lexmark-mx310410510511610611ms310410510610e33033221

МИНИ ПИНЧЕР - момиченце
Продавам мини пинчер - момиченце. Малката е ваксинирана и обезпаразитена. Много игрива. Перфектен избор за
домашен любимец!Възможна доставка до София.
http://obiavidnes.com/obiava/95087/mini-pincher---momichence

Bulgarian for foreigners
For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
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time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/95086/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/95085/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
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e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/95084/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

ЧИП (chip) ЗА LEXMARK MX310/MX410/MX510/MX611 - Static Control - P№ 60F2H00 Неоригинален Заб.: 10000k
ЧИП (chip) ЗА LEXMARK MX310/MX410/MX510/MX611 - Static Control - P№ 60F2H00 - Неоригинален Заб.: 10000k
http://obiavidnes.com/obiava/95083/chip-chip-za-lexmark-mx310mx410mx510mx611---static-control---p-60f2h00---ne

Безжичен обектив за смартфон
Безжичен обектив за смартфон, Sony DSC-QX100 + карта Sony 8GB
http://obiavidnes.com/obiava/95082/bezjichen-obektiv-za-smartfon

Всякакви строителни услуги, домашни ремонти и довършителни работи
Груб строеж , зидария ,къртене , всякакви ремонти на покриви , вътрешни и външни топлоизолации ,машинна мазилка и
замазка , машинно боядисване , хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова мазилка и шпакловка , усвояване на
тераси , обръщане на ъгли ,сатен гипс , теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс ,всякакви декорации и
декоративни мазилки , боя , тапети ,всякакви нестандартни изпълнения с гипсокартон , окачени тавани , скрито
осветление , ВиК ,Ел.инсталации ,ОиВ и др .Оглед , безплатни консултации ,професионализъм , коректност , кратки
срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/95081/vsyakakvi-stroitelni-uslugi-domashni-remonti-i-dovyrshitelni-raboti

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/95080/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ

Страница 54/138

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.02.2015

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/95079/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/95078/30-50-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/95077/-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/95076/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Сексуални стимуланти
Черната мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета известени с това, че действат много добре
на мъжкото либидо, като се изразява с
многократно увеличаване на сексуалното желание, удължена ерекция, вкарва повече кръв в пениса и така той става по
голям и по- твърд от обикновено, предпазва от
преждевременна еякулация, засилва се насладата от сексуален акт. Освен всички тези качества Black Ant е предпочитан,
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защото не се наблюдават странични действия.
Черна мравка (Black Ant) е мощен сексуален стимулант, който се използва и при слаба ерекция, сексуално разтройство,
малък пенис 28 лева – 6 таблетки
http://www.erekciq.com/
http://obiavidnes.com/obiava/95075/seksualni-stimulanti

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/95074/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/95073/7-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/95072/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/95071/matura---uskoreni-kursove

Prodavam kusta
Prodavam kusta na Panayot Hitov. Tel. 046-632654
http://obiavidnes.com/obiava/95070/prodavam-kusta

Безжичен обектив за смартфон
Безжичен обектив за смартфон, Sony DSC-QX10 + карта Sony 8GB
http://obiavidnes.com/obiava/95069/bezjichen-obektiv-za-smartfon

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/95068/rabota-za-polovin-chas-na-den
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Масажна кушетка MagicPRO-3 трисекторна
Масажна кушетка MagicPRO-3
Масажните легла " MagicPRO-3" се предлагат в кремав и черен цвят.
Професионалната преносима кушетка за масаж "MagicPRO-3" е 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 преносимата масажна кушетка е изработена от твърдата дървесина на германски
европейски бук и 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.
Краката на сгъваемата масажна кушетка се отварят лесно и с минимално усилие. Сгъването, разгъването и
пренасянето на кушетката е изключително улеснено.
Преносимата масажна кушетка "MagicPRO-3" е с пълнеж от 4 см. мек пенополиуретан с плътност 20 kg/м?.
Пенополиуретанът съхранява своята форма много по-дълго време отколкото, обикновено използваните за пълнеж
материали при изработването на стандартните кушетки за масаж.
Кушетката за масаж е тапицирана с водоустойчив и устойчив на масажно олио винил.

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO-3:
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг. / На снимката, поставената вурху леглото тежест е 2 тона, но моля ви, не правете
това в къщи laugh/
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 19 кг
Преносимата масажна кушетката "MagicPRO-3" се състои от 3 секции. Третата секция е подвижна - с възможност за
повдигане!
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.
"MagicPRO-3" се отличава с привлекателен и естетичен външен вид. Възможността за ръчното регулиране на
височината на краката, позволява кушетката да се адаптира според ръста на масажиста, обезпечавайки условия за
провеждане на перфектната процедура.
За още по-голямо удобство, кушетката за масажи предоставя възможност за регулиране на наклона и височината на
облегалката за главата, а в комплекта са предоставени и подвижни странични облегалки за ръцете.
Благодарение на сгъваемата си конструкция, професионалната масажна кушетка "MagicPRO-3" лесно и бързо се
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трансформира в достатъчно удобна за пренасяне чанта.

Комплектът "MagicPRO-3" съдържа:
O Калъф за удобно пренасяне
O Опора за лице и опора за ръце
O Елемент за запушване на отвора за лицето
O Подвижна, тапицирана подложка за ръце.

Произход: Китай
Произведено в КНР ( Изнесено производство - под стриктен контрол за качество на вложени материали и изработка )
Гаранционен срок:: 12 месеца
http://obiavidnes.com/obiava/95067/masajna-kushetka-magicpro-3--trisektorna

Алуминиева масажна кушетка MagicPRO 3 Трисекторна
Алуминиева масажна кушетка MagicPRO 3 Трисекторна
Двуцветна черен + червен цвят ,черен +оранжев цвят
Трисекторна масажна кушетка с повдигане. Професионален модел, оборудван с много екстри.
Отличава се с качество и здравина. Практичен дизайн, позволяващ мобилност и гъвкавост в работата.
Кушетката предлага изключителен комфорт за вашите клиенти и редица удобства за професионалиста.
Краката на сгъваемата масажна кушетка се отварят лесно и с минимално усилие. Сгъването, разгъването и
пренасянето на кушетката е
изключително улеснено.
Преносимата масажна кушетка "MagicPRO-3" е с пълнеж от 4 см. мек пенополиуретан с плътност 20 kg/м?.
Пенополиуретанът съхранява своята
форма много по-дълго време отколкото, обикновено използваните за пълнеж материали при изработването на
стандартните кушетки за масаж.
Кушетката за масаж е тапицирана с водоустойчив и устойчив на масажно олио винил.

Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO-3:
O Дъжина: 192 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг. / На снимката, поставената вурху леглото тежест е 2 тона, но моля ви, не правете
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това в къщи laugh/
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 20 см
O Тегло: 19 кг
Преносимата масажна кушетката "MagicPRO-3" се състои от 3 секции. Третата секция е подвижна - с възможност за
повдигане!
"MagicPRO-3" се отличава с привлекателен и естетичен външен вид. Възможността за ръчното регулиране на
височината на краката, позволява
кушетката да се адаптира според ръста на масажиста, обезпечавайки условия за провеждане на перфектната
процедура.
За още по-голямо удобство, кушетката за масажи предоставя възможност за регулиране на наклона и височината на
облегалката за главата, а
в комплекта са предоставени и подвижни странични облегалки за ръцете.
Благодарение на сгъваемата си конструкция, професионалната масажна кушетка "MagicPRO-3" лесно и бързо се
трансформира в достатъчно
удобна за пренасяне чанта.

Комплектът "MagicPRO-3" съдържа:
O Калъф за удобно пренасяне
O Опора за лице и опора за ръце
O Елемент за запушване на отвора за лицето
O Подвижна, тапицирана подложка за ръце.

Произход: Китай
Произведено в КНР ( Изнесено производство - под стриктен контрол за качество на вложени материали и изработка )
http://obiavidnes.com/obiava/95066/aluminieva-masajna-kushetka--magicpro-3-trisektorna

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/95065/otslabnete-s-lida

Безжичен обектив за смартфон
Безжичен обектив за смартфон, Sony DSC-QX10 + карта Sony 8GB
http://obiavidnes.com/obiava/95064/bezjichen-obektiv-za-smartfon
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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/95063/otslabni-s-meizitang

Безжичен обектив за смартфон
Безжичен обектив за смартфон, Sony DSC-QX30
http://obiavidnes.com/obiava/95062/bezjichen-obektiv-za-smartfon

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/95061/otslabnete-s-lida

Безжичен фотоапарат със сменяеми обективи за смартфон
Безжичен фотоапарат със сменяеми обективи за смартфон, Sony DSC-QX1
http://obiavidnes.com/obiava/95060/bezjichen-fotoaparat-sys-smenyaemi-obektivi-za-smartfon

*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc до
0882551735 фини шпакловки. гипсова шпакловка. латекс. топлоизолация. обръщане покрай дограма и врати, с поставияне
на лайсни или измазване. минерални мазилки. гипсова мазилка. пръскана мазилка. замазки. зидария. МАЙСТОР С
ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО. КОРЕКНО. КАЧЕСТВЕНО. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА. 0882551735 цени при оглед. 0882551735 - цени при оглед.
http://obiavidnes.com/obiava/95059/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

Безжичен фотоапарат със сменяеми обективи за смартфон
Безжичен фотоапарат със сменяеми обективи за смартфон, Sony DSC-QX1 + обектив Sony SEL 16-50mm f/3.5-5.6 PZ OSS
http://obiavidnes.com/obiava/95058/bezjichen-fotoaparat-sys-smenyaemi-obektivi-za-smartfon

Стойка за стена
Стойка за стена, 4WORLD 4W06814, VESA до 600x400, 42"-70", до 127kg
http://obiavidnes.com/obiava/95057/stoyka-za-stena

Стойка за стена
Стойка за стена, 4WORLD 4W06815, VESA до 600x400, 42"-70", до 127kg
http://obiavidnes.com/obiava/95056/stoyka-za-stena

Стойка за стена
Стойка за стена, 4WORLD 4W06816, с наклон, VESA до 600x400, 42"-70", до 127kg
http://obiavidnes.com/obiava/95055/stoyka-za-stena

Стойка за стена
Стойка за стена, 4WORLD 4W06817, с наклон, VESA до 800x400, 42"-70", до 127kg
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http://obiavidnes.com/obiava/95054/stoyka-za-stena

Стойка за стена
Стойка за стена, 4WORLD 4W06819, двойно рамо, алуминиева, VESA до 200x200, 13"- 37", до 18kg
http://obiavidnes.com/obiava/95053/stoyka-za-stena

Стойка за стена
Стойка за стена, 4WORLD 4W07372, VESA до 200x200, 17"-37", до 50kg
http://obiavidnes.com/obiava/95052/stoyka-za-stena

Стойка за стена
Стойка за стена, 4WORLD 4W07373, VESA до 400x400, 32"-55", до 50kg
http://obiavidnes.com/obiava/95051/stoyka-za-stena

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
с капацитет: 40 яйца,60, 80, 100, 150,и 200 яйца на изгодни цени!
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Гаранцията която поемаме е една
календарна година.
За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/95050/predlagame-inkubatori

Производство на хидравлични маркучи, транспортьори, шнекове, хидравлични цилиндри,
нестандартно оборудване, машини и съоръжения
ЕТ Радко Иванов е специализиран в производство на хидравлични маркучи, транспортьори и шнекове, хидравлични
цилиндри, нестандартно оборудване, машини и съоръжения, Накрайници за хидравлични маркучи, индустриални
специалми маркучи и накрайници за тях, свързващи елементи всички видове, бързосменни съединения и уплътнителни
елементи,
Нестандартно оборудване, машини и съоражения.
производтво на транспортьори и елеватори,
щнекове и хидравлични цилиндри,
изработване на машини за консервната промишленост, машини и оборудване за производсвото на олио.
Етикетирки
http://obiavidnes.com/obiava/95049/proizvodstvo-na-hidravlichni-markuchi-transportyori-shnekove-hidravlichni-cilindr

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/95048/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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:
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http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/95047/rabota-za-30-min-na-den

Стойка за стена
Стойка за стена, SBOX LCD-114, VESA до 200x200, 19"-37", до 80kg
http://obiavidnes.com/obiava/95046/stoyka-za-stena

Стойка за стена
Стойка за стена, SBOX LCD-203L, VESA до 200x200, 23"-42", до 30kg
http://obiavidnes.com/obiava/95045/stoyka-za-stena

Стойка за стена
Стойка за стена, SBOX LCD-2900B, VESA до 200x200, 19“-37“, до 25kg
http://obiavidnes.com/obiava/95044/stoyka-za-stena

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
проверка на алиби, издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/95043/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

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/95042/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Сексуални стимуланти
ерната мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета известени с това, че действат много добре
на мъжкото либидо, като се изразява с
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многократно увеличаване на сексуалното желание, удължена ерекция, вкарва повече кръв в пениса и така той става по
голям и по- твърд от обикновено, предпазва от
преждевременна еякулация, засилва се насладата от сексуален акт. Освен всички тези качества Black Ant е предпочитан,
защото не се наблюдават странични действия.
Черна мравка (Black Ant) е мощен сексуален стимулант, който се използва и при слаба ерекция, сексуално разтройство,
малък пенис 28 лева – 6 таблетки
http://www.erekciq.com/
http://obiavidnes.com/obiava/95041/seksualni-stimulanti

Стойка за стена
Стойка за стена, SBOX PLB-101XL, с вертикален наклон, VESA до 800x400, 50-102", до 150kg
http://obiavidnes.com/obiava/95040/stoyka-za-stena

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/95039/inkubatori-8-vida-avtomatichni-i-8-vida-poluavtomatichni-

Металотърсач с PIC контролер
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи". Продавам
металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в почвата и
др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи". http://gold2013.tk/ За
контакти GSM 0876709831 За контакти GSM 0876709831
http://obiavidnes.com/obiava/95038/metalotyrsach-s-pic-kontroler

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/95037/otslabnete-s-lipovon

Стойка за стена
Стойка за стена, SBOX PLB-114B, VESA до 600x400, 32-60", до 80kg
http://obiavidnes.com/obiava/95036/stoyka-za-stena

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Русе , София , Стара Загора
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
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-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/95035/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---ruse--sofiya--stara-zagora

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Бургас
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/95034/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-Ловеч,Троян,Габрово,Карлово
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
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издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/95033/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-lovechtroyangabrovokarlovo

електрическa въдицa с дистанционно и автоматична смяна на режима
Продавам електрическa въдицa с дистанционно и автоматична смяна на режима на работа. Схеми, печатни платки и
техническа документация на електрически въдици (любителски и професионални) и електронни примамки. За повече
информация вижте клипчето.
https://www.youtube.com/watch?v=DVaBbiUMnGs&feature=youtu.be
0876709831 www.doxy100.wix.com/ribar doxy100@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/95032/elektricheska-vydica-s-distancionno-i-avtomatichna-smyana-na-rejima

Инкубатори - позвъни и затвори
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.inkubatori.tk
позвъни и затвори - 0892374714
http://obiavidnes.com/obiava/95031/inkubatori---pozvyni-i-zatvori

Стойка за стена
Стойка за стена, SBOX PLB-114S, VESA до 200x200, 23-37", до 45kg
http://obiavidnes.com/obiava/95030/stoyka-za-stena

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/95029/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-
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3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/95028/3d-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/95027/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Стойка за стена
Стойка за стена, SBOX PLB-125M, VESA до 700x400, 30"-50", до 60kg
http://obiavidnes.com/obiava/95026/stoyka-za-stena

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/95025/30-50-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/95024/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/95023/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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Стойка за стена
Стойка за стена, SBOX SF-104M, за супер-тънки дисплеи, VESA до 800x400, 23-55", до 50kg
http://obiavidnes.com/obiava/95022/stoyka-za-stena

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/95021/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Стойка за таван
Стойка за таван, SBOX CPLB-102M, VESA до 700x400, 30"-50", до 60kg
http://obiavidnes.com/obiava/95020/stoyka-za-tavan

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

Оформи тялото си по здравословен начин!
Съзнанието заздравослоен начин на живот все повече се засилва в съвременния човек. В миналото, акцентът беше преди
всичко върхуотслабването, без да севзема под вниманиепораженията въру тялото. Тенденцията от 90-те години на
миналия век за бързо сваляне на килограми, постепенно започна да се променя,и днес все повече се налага разумния
издравословен подход към отслабването.
Процес на отслабване
Изгаряне и разпад на мазнините> намаляване на обема > клетките в организма се пренареждат отново > плътността
на организма се увеличава > обиколката намалява.
Въздействие върху човешкото тяло
Биологичнатаинфрачервена топлина въздействавърху човешкото тяло.
Инфрачервените лъчи проникват презкожата и подкожната тъканипредизвикватразширяване на кръвоносните съдове.
Намаляватсъпротивлението напериферните кръвоносни съдове. Ускоряват притока на кръв. Засилватобмяната на
веществата. Подобряват локалнотохранене на тъканите. Стимулират разгражданетои изчистването на организмаот
ненужни субстанции и токсини. Стимулира разграждането и освобождаването на мазнините.
Стимулира образуването на колаген. Намалява напрежението в мускулите. Врезултат назатоплянето, се
облекчаватспазмите на скелетната и гладката мускулатура, в следствие на което напрежението намалява.

Страница 67/138

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.02.2015

Подтиска развитието на раковите клетки. Облекчава болката

www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/95019/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

Лазерни и фото епилатори
Лазерни и фото епилатори
Системи за лазерна и фото епилация в домашни условия,
в пъти по-изгодни цени от студията за лазерна епилация
"RIOx1" ; "RIOx20" ; "RIOx60" ; "IPL™ " .
Произведени във Великобритания !
ФОТО ЕПИЛАТОР "Silk’n™ "
IPL фотоепилация
Фотоепилацията с високо интензивна пулсираща светлина –
IPL™ е прецизен и безболезнен метод, който превъзхожда всички познати досега процедури
за премахване на нежеланото окосмяване.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/95018/lazerni-i-foto-epilatori

Фриматор -ултразвуков пилинг
Фриматор -ултразвуков пилинг
Този апарат е специално разработен за почистване на петна и заглаждане на бръчки чрез високо-честотни вибрации,
които правят кожата по-мека и отстраняват повърхностния слой, себум и замърсявания.
Фриматорът отстранява акне и белези от шарка, намалява меланина и тъмните петна, и като резултат прави кожата
на лицето блестяща и свежа.
Проникващият ефект на ултразвука масажира и почиства кожата в дълбочина. Фимраторът почиства порите,
премахва ефективно петна,
бръчки, пъпки и роговия слой, така че кожата ви изглежда бяла, чиста и еластична.
Фриматорът е най-популярния козметичен инструмент.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/95017/frimator--ultrazvukov-piling

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
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предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/95016/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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/95015/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

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/95014/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
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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/95013/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

Ръчно изработени бижута заредени с положителна енергия от Розалия Меджикъл
Уникални бижута от естествени полускъпоценни камъни и кристали. Всяко бижу е пречистено, осветено и благословено!
Посетете www.rozalyamagical.com и разгледайте бижута online.
http://obiavidnes.com/obiava/95012/rychno-izraboteni-bijuta-zaredeni-s-polojitelna-energiya-ot-rozaliya-medjikyl

Ръчно изработени бижута заредени с положителна енергия от Розалия Меджикъл
Уникални бижута от естествени полускъпоценни камъни и кристали. Всяко бижу е пречистено, осветено и благословено!
Посетете www.rozalyamagical.com и разгледайте бижута online.
http://obiavidnes.com/obiava/95011/rychno-izraboteni-bijuta-zaredeni-s-polojitelna-energiya-ot-rozaliya-medjikyl

Частни уроци по ИСТОРИЯ
Частни уроци по история за ученици 7-12 клас. Подготовка за кандидатстване след 7 клас в НГДЕК. Уроци и курсове за
подготовка за матура по история и кандидатстудентски изпити в СУ, УНСС, ВТУ и др.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/95010/chastni-uroci-po-istoriya

Частни уроци по ГЕОГРАФИЯ
Частни уроци по география за ученици и кандидат-студенти с университетски преподавател.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/95009/chastni-uroci-po-geografiya

Частни уроци по БИОЛОГИЯ
Частни уроци по биология за ученици и кандидат-студенти с университетски преподавател.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/95008/chastni-uroci-po-biologiya

Частни уроци по ХИМИЯ
Частни уроци по химия за ученици и кандидат-студенти с университетски преподавател.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/95007/chastni-uroci-po-himiya

Частни уроци по ФИЗИКА
Частни уроци по физика за ученици и кандидат-студенти.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/95006/chastni-uroci-po-fizika
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Частни уроци по ФИЛОСОФИЯ
Частни уроци по философия за ученици и кандидат-студенти.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/95005/chastni-uroci-po-filosofiya

Частни уроци по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Частни уроци по български език и литература за ученици от 2 до 12 клас. Подготовка за матура и кандидатстване след
7 и 12 клас.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/95004/chastni-uroci-po-bylgarski-ezik-i-literatura

Частни уроци по МАТЕМАТИКА
Частни уроци по математика за ученици -2-12 клас. Подготовка за кандидатстване след 7 клас. Уроци и курсове за
подготовка за матура по математика и кандидатстудентски изпити в СУ, УНСС, ТУ, УАСГ и др.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/95003/chastni-uroci-po-matematika

NOKIA 130
NOKIA 130, червен, 1.8"(4.5 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/95002/nokia-130

Машинни мазилки
Строителна фирма "Фокси Билд" изпълнява професионално полагане на машинни мазилки с турбозол,подови замазки и
др.Работим с качествени материали,машини и с професионалисти . Даваме гаранция за свършената работа. За нас е от
голямо значение, клиентите ни да останат доволни. Цените може да намерите на www.foxy-build.com ; tel.: 02/ 417 79
24,моб.: 0899 922 940
http://obiavidnes.com/obiava/95001/mashinni-mazilki

"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 ... !!!
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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/95000/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
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по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !

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

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/94999/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 ......
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Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !

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

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
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+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/94998/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Български език за чужденци
За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/94997/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Качествени блиндирани и интериорни варати на достъпни цени от Врати Doormann Добрич
Врати Doormann Добрич ще Ви посрещне с голямо разнообразие на стилни входни и интериорни врати на достъпни цени.
Ние Ви предлагаме кратки срокове на изпълнение и качествено обслужване. Заповядайте при нас на адрес : ул. Генерал
Гурко, 11 / срещу спирката на Бакарди /тел: 0894 62 73 83 или ни посетете на http://dobrich.doormann.bg/.
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http://obiavidnes.com/obiava/94996/kachestveni-blindirani-i-interiorni-varati-na-dostypni-ceni-ot-vrati-doormann-dob

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/94995/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Машини за СТИРОПОР EPS
Две стиропор машини EPS , автоматични - немска и италианска с автоматично зареждане, отваряне, затваряне,вадене
на блок и т.н. за 2 размера блокове - 1,25 х0,50х4,00 метра и 1,00х0,50х4,00 метра , като по-малкия размер във височина
се постига с оригинална нарязана паропропускаща алуминиева плоча 0,25х0,50х4,00 метра , която се поставя на дъното
на машината. Комплекта включва : 1.немска машина , 2.италианска машина, 3.предекспандер първичен , 4. Предекспандер
вторичен, 5. нарязваща машина за блоковете горна , 6 . нарязваща машина за блоковете долна, 7. бутилка за пара – 10
кубика , 8. Бутилка въздух 2 кубика, 9. Бутилка за въздух 0.5 кубика , 10. Компресор за въздух , 11. Циркуляр за тънко
нарязване 2-3 мм , 12. Дробилка за изрезките, 13.шнек за изрезките, 14. Вентилатори за транспорт на материала 3 броя,
15. Входящ бункер с шнек , 16. Пакетираща машина. Цената за комплекта с 2-те машини е 45 000 лева без ДДС . тел.
0887 303 307
http://obiavidnes.com/obiava/94994/mashini-za-stiropor-eps

Френски език - Индивидуално обучение
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/94993/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
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За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по 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/94992/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

NOKIA 130
NOKIA 130, черен, 1.8"(4.5 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/94991/nokia-130

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/94990/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/94989/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/94988/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ЧЕХИЯ ГАРАНТИРАНА РАБОТА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В
БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на
джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,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/94987/chehiya-garantirana-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo

Nokia Lumia 535
Nokia Lumia 535, син, 5" (12.7 cm), четириядрен Snapdragon 200 1.2GHz, 1GB RAM, 8GB eMMC, 5.0Mpix camera, Windows
Phone 8.1, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94986/nokia-lumia-535

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/94985/matura---uskoreni-kursove

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/94984/jurnalistika---uskoreni-kursove-i-uroci

Немски език - курсове и уроци
Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системите на издателство „Хюбер” –Schritte International и Ciel – студенти и възрастни; Planet и
Lagune – деца и ученици.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение – през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
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- 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/94983/nemski-ezik---kursove-i-uroci

Английски език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по английски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системите на издателство „Оксфорд” – New English file / Solutions.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/94982/angliyski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

Отслабнете с Лида
Lida Daidaihua – с тези билкови хапчета за отслабване вие ще свалите значително от теглото си и то само за
месец.Още на първата от приема на Lida стара формула – силна версия или както я знаем Lida Slim,
само за седмица се забелязват видими резултати.http://www.лида.net/ 0897735667
http://obiavidnes.com/obiava/94981/otslabnete-s-lida

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/94980/ispanski-ezik---kursove-i-uroci

Масажен Активен гел от Дяволски нокът с масло от Чаено дърво
При физически стрес и натоварване
Южно-африканското растение "дяволски нокът" е известно със своите противовъзпалителни и болкоуспокояващи
свойства и е подходящо средство при ставни проблеми, ставни промени след спортни травми и др. Може да се използва и
от хора с подагра, миалгии, лумбаго и артрити. Дяволският нокът намалява отокът и болката на възпалените стави.
Чаеното дърво /Tea tree/ представлява растение от семейство Миртови. От древността се използва при всякакви
инфекции, грип, простуда, а също и в борбата с различни видове гъбички по краката и главата и различни кожни
възпаления. Стимулира кръвообращението и повишава жизнения тонус.
Предназначение: Концентриран, овлажняващ активен гел за тяло с естествени, ценни съставки от дяволски нокът и
масло от чаено дърво. подходящ за интензивен масаж на раменете.
http://obiavidnes.com/obiava/94979/masajen-aktiven-gel-ot-dyavolski-nokyt-s-maslo-ot-chaeno-dyrvo
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Melkfett - крем с екстракт от Невен и Витамин Е
Предназначение: Предпазва и се грижи за изтощената кожа. Ускорява възстановяването на клетките на кожата.
Подходящ при възпаления, кожни дразнения, сърбежи и малки рани. Предпазва кожата от студ и изсушаване. Защитава
сухите и напукани устни.
http://obiavidnes.com/obiava/94978/melkfett---krem-s-ekstrakt-ot-neven-i-vitamin-e

Сексуални стимуланти
Виагра - Това са сини таблетки с активно вещество Sildenafil. Всяка таблетка съдържа 100 мг от Силденафил.
Основните и характерни функции на синьото хапче Виагра са да подпомогнат да разширят кръвоносните съдове на
пениса, като навлезе повече кръв в него.
Това води до качествена и здрава ерекция.Sildenafil e сексуалния медикамент използван за мъжката полова мощ. Ефекта
се получава при физическо действие по-време на
полов акт - 24 лв. - 4 бр. http://www.erekciq.com/
http://obiavidnes.com/obiava/94977/seksualni-stimulanti

Масажен Активен гел от Арника с пантенол (витамин В5)
а разтривка и масаж, 250 мл

Арниката (Аrnica Montana) е диворастяща билка известна със своето противовъзпалително и антибактериално
действие. Използвали са я при напрежение в мускулите, ставни проблеми, както и при хематоми. Спомага за успокояване
на болката при болезнени и износени стави.
ABO масажен активен гел от Арника
Предназначение: Концентриран, овлажняващ активен гел за тяло. Действа възстановяващо и освежаващо.
Приложение: Достатъчно количество от гела се нанася върху кожата и се втрива добре. Попива бързо без да оставя
следи. Да не се използва при кърмачета и малки деца. Да няма допир с очите и лигавицата. Само за външна употреба. Да
се пази от контакт с очите и от малки деца.
http://obiavidnes.com/obiava/94976/masajen-aktiven-gel-ot-arnika--s-pantenol-vitamin-v5

Масажен Активен гел от дяволски нокът с масло от чаено дърво
При физически стрес и натоварване

Предназначение: Екстрактът от корена на южноафриканското растение “дяволски нокът” има противовъзпалителни и
болкоуспокояващи свойства и е подходящо терапевтично средство при хронични и дегенеративни ставни заболявания.
Прилага се и при ревматизъм, подагра, миалгии, лумбаго, и особено при артрити. Доказано е, че при приложение на
дяволския нокът се намалява отокът и болката на възпалените стави и се облекчава подвижността им.
Маслото от чаено дърво се използва при всякакви инфекции, грип, простуда, а също и в борбата с различни видове гъбички
по краката и главата и различни кожни възпаления. Активната формула на гела има релаксиращ ефект за тялото след
физически стрес и напрежение. Подходящ е и за интензивен масаж на раменете.
http://obiavidnes.com/obiava/94975/masajen-aktiven-gel-ot-dyavolski-nokyt-s-maslo-ot-chaeno-dyrvo

Батерия за телефон Nokia BL-4U
Батерия за телефон Nokia BL-4U, 3.7 V/1000mAh
http://obiavidnes.com/obiava/94974/bateriya-za-telefon-nokia-bl-4u
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Масажен Активен гел от Див кестен
За освежаващ и укрепващ масаж, 250 мл
Дивият конски кестен е известен от древността като естествен аналгетик и мощно противовъзпалително средство.
Поддържа, освежава и облекчава при физическо натоварване, навяхване, натъртване и разтягане на крайниците,
мускулите и ставите. Активно възстановява, подобрява и стимулира оросяването на кръвоносните съдове, мускулите и
сухожилията. Облекчава при ревматоидни и артритни проблеми. Препоръчва се за употреба при проблеми на
опорно-двигателния апарат.
Предназначение: Концентриран, овлажняващ активен гел за тяло с естествени, ценни съставки от див кестен, арника,
евкалипт и розмарин.
http://obiavidnes.com/obiava/94973/masajen-aktiven-gel-ot-div-kesten

Магнезиев гел
Описание: Магнезиевият гел на ABOPharma се произвежда от бишофит - ултрачиста, силно концентрирана форма на
магнезиев хлорид (magnesium Chloride Hexahydrate - MgCI2.6H2O). Добива се на 1600м. дълбочина директно от земните
недра. Той е чист, натурален, козметичен продукт, компенсиращ дефицита на магнезий в организма.
Предназначение: Магнезият играе важна роля в нашия енергиен баланс и в повече от 325 известни ензимни процеси. На
човешкото тяло, така както водата и кислорода, напълно естествено му е необходим магнезий всеки ден, тъй като не
разполага с подходяща система за "складиране" на този минерал. Той допринася за поддържането на костите и участва
в редица обменни процеси, но основната му роля е да се грижи за нормалното функциониране на нервната и мускулна
сисъеми. Магнезият допринася за намаляването на чувството на отпадналост и умора, нормалния синтез на белтъчини,
участва в процеса на делене на клетките.
http://obiavidnes.com/obiava/94972/magneziev-gel

Магнезиево олио
Описание: Магнезиевото олио на ABOPharma се произвежда от бишофит - ултрачиста, силно конецентрирана форма на
магнезиев хлорид (Magnesium Chloride Hexahydrate - MgCI2.6H2O). Добива се на 1600м. дълбочина директно от земните
недра. Той е чист, натурален козметичен продукт, компенсиращ дефицита на магнезий в организма.
Предназначение: Магнезият е изключително важен минерал за много от функциите в организма. Той допринася за
поддържането на костите и участва в редица обменни процеси, но основната му роля е да се грижи за нормалното
функциониране на мускулната и нервната 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. Магнезиевото олио е ефективно средство за повишаване на
магнезиевите нива в организма. Освен това оказва благоприятно влияние като подобрява кръвообращението и улеснява
движението в блокираната зона.
http://obiavidnes.com/obiava/94971/magnezievo-olio

Масажен Активен гел от дяволски нокът с масло от чаено дърво
При физически стрес и натоварване

Предназначение: Екстрактът от корена на южноафриканското растение “дяволски нокът” има противовъзпалителни и
болкоуспокояващи свойства и е подходящо терапевтично средство при хронични и дегенеративни ставни заболявания.
Прилага се и при ревматизъм, подагра, миалгии, лумбаго, и особено при артрити. Доказано е, че при приложение на
дяволския нокът се намалява отокът и болката на възпалените стави и се облекчава подвижността им.
Маслото от чаено дърво се използва при всякакви инфекции, грип, простуда, а също и в борбата с различни видове гъбички
по краката и главата и различни кожни възпаления. Активната формула на гела има релаксиращ ефект за тялото след
физически стрес и напрежение. Подходящ е и за интензивен масаж на раменете.
http://obiavidnes.com/obiava/94970/masajen-aktiven-gel-ot-dyavolski-nokyt-s-maslo-ot-chaeno-dyrvo

Отслабни с Meizitang
Мейзитанг ви препоръчва да спрете с вредните и изтощаващи диети, с досадните упражнения,
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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/94969/otslabni-s-meizitang

Батерия за телефон Nokia BL-5C
Батерия за телефон Nokia BL-5C, 3.7 V/1020mAh
http://obiavidnes.com/obiava/94968/bateriya--za-telefon-nokia-bl-5c

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/94967/otslabnete-s-lida

Зарядно устройство Nokia AC-20E 220 -> Micro USB(м) 5V / 0.75A
Зарядно устройство Nokia AC-20E 220 -> Micro USB(м) 5V / 0.75A
http://obiavidnes.com/obiava/94966/zaryadno-ustroystvo-nokia-ac-20e-220---micro-usbm-5v--075a

*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/94965/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

Зарядно устройство Nokia AC-60E
Зарядно устройство Nokia AC-60E, 220 -> Micro USB(м) 5V / 1.5A
http://obiavidnes.com/obiava/94964/zaryadno-ustroystvo-nokia-ac-60e

Pentax OPTIO WG-4 GPS
Pentax OPTIO WG-4 GPS, син, 4xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, micro HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94963/pentax-optio-wg-4-gps

Pentax OPTIO WG-4 GPS
Pentax OPTIO WG-4 GPS, черен, 4xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, micro HDMI

Страница 82/138

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.02.2015

http://obiavidnes.com/obiava/94962/pentax-optio-wg-4-gps

Pentax OPTIO WG-4
Pentax OPTIO WG-4, жълт, 4xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, micro HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94961/pentax-optio-wg-4

Pentax OPTIO WG-4
Pentax OPTIO WG-4, сребрист, 4xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, micro HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94960/pentax-optio-wg-4

Pentax X-5
Pentax X-5, сребрист, 26xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94959/pentax-x-5

Pentax X-5
Pentax X-5, черен, 26xOptical zoom, 16.0Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SDHC/SDXC, USB, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/94958/pentax-x-5

Ricoh GR DIGITAL V
Ricoh GR DIGITAL V, черен, 1xOptical zoom, 16.2Mpix, 3.0" (7.62cm) екран, SD, USB
http://obiavidnes.com/obiava/94957/ricoh-gr-digital-v

Адаптер 220 към 2xUSB 5V / 2A
Адаптер 220 към 2xUSB 5V / 2A
http://obiavidnes.com/obiava/94956/adapter-220-kym-2xusb-5v--2a

Bet365 и работещ линк
Как да влизаме в Бет365 след забраната. Огледален и работещ линк от Bet-link.blogspot.com. Информация за новите
промоции и актуални оферти.
http://obiavidnes.com/obiava/94955/bet365-i-rabotesht-link

Адаптер Tuncmatik 220 -> USB 5V / 5.5A
Адаптер Tuncmatik 220 -> USB 5V / 5.5A
http://obiavidnes.com/obiava/94954/adapter-tuncmatik-220---usb-5v--55a

Адаптер Tuncmatik автомобилна запалка -> USB 5V / 5А
Адаптер Tuncmatik автомобилна запалка -> USB 5V / 5А
http://obiavidnes.com/obiava/94953/adapter-tuncmatik-avtomobilna-zapalka---usb-5v--5a

Адаптер Fortron 220 -> USB 5V / 1A
Адаптер Fortron 220 -> USB 5V / 1A
http://obiavidnes.com/obiava/94952/adapter-fortron-220---usb-5v--1a

Конски гел-балсам с екстракт от алпийски билки * 6.95 лв.
Конски гел-балсам с екстракт от алпийски билки Stolz / Enzborn / Green Master
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Конски гел-балсам с екстракт от алпийски билки
250 мл. – 6.95 лв.
500 мл. – 10.70 лв.
Гел Екстракт от Див Конски кестен и розмарин и арника
30 мл. – 5 лв.
200 мл. – 15.90 лв.
* разширени вени
* спукани капиляри
* уморени и отекли крака
* синини
* мускулни болки
* артрит
* ревматизъм
Успокоява болката и напрежението, стимулира циркулацията на кръвта, има охлаждащ ефект, хидратира тъканите и
оставя чувство на облекчение. Подобрява подвижността на ставите и има противовъзпалителен ефект.
Подходящ е за масажи на цялото тяло.
След нанасяне се усеща лекота и свежест!
! За по добър ефект Ви предлагаме турмалинови продукти от серията Dr. Nature:
Турмалинова яка – 25 лв.
Турмалинов накитник – 15 лв.
Турмалинова наколенка – 25 лв.
Турмалинова превръзка за очи – 15 лв.
Черен турмалинов колан
110 см. - 78 лв. - намален 58 лв.
125 см. - 84 лв. - намален 62 лв.
Ортопедичен черен турмалинов колан 2 в 1
130 см. - 73 лв.
Бял турмалинов колан
120 см. – 51 лв.
Продукти: http://megashop-bg.info/index.php?route=product/category&path=44_80
Разнообразни месечни промоции !
http://megashop-bg.com/
0899 942 557
http://megashop-bg.info/
За повече информация за промоциите и цените звънете по тел. !
http://obiavidnes.com/obiava/94951/konski-gel-balsam-s-ekstrakt-ot-alpiyski-bilki--695-lv

Адаптер Fortron 220 -> USB 5V / 2.1A
Адаптер Fortron 220 -> USB 5V / 2.1A
http://obiavidnes.com/obiava/94950/adapter-fortron-220---usb-5v--21a

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Русе , София , Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
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-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/94949/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---ruse--sofiya--stara-zagora

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Бургас
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/94948/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas

Flip Cover CP-623 за Nokia Lumia 1520
Flip Cover CP-623 за Nokia Lumia 1520, червен
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http://obiavidnes.com/obiava/94947/flip-cover-cp-623-za-nokia-lumia-1520

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/94946/30-50-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/94945/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/94944/30-50-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/
------------------------------
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Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/94943/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/94942/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Преместване на офиси и жилища!!!
Нуждете ли се от транспорт за вашият офис ? Ние от ServiceLux.eu предлагаме логистика и премествания от всякакъв
вид. От складови помещения до трудно достъпни места нуждаещи се от кран!
http://obiavidnes.com/obiava/94941/premestvane-na-ofisi-i-jilishta

Сексуални стимуланти
Черната мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета известени с това, че действат много добре
на мъжкото либидо, като се изразява с
многократно увеличаване на сексуалното желание, удължена ерекция, вкарва повече кръв в пениса и така той става по
голям и по- твърд от обикновено, предпазва от
преждевременна еякулация, засилва се насладата от сексуален акт. Освен всички тези качества Black Ant е предпочитан,
защото не се наблюдават странични действия.
Черна мравка (Black Ant) е мощен сексуален стимулант, който се използва и при слаба ерекция, сексуално разтройство,
малък пенис 28 лева – 6 таблетки
http://www.erekciq.com/
http://obiavidnes.com/obiava/94940/seksualni-stimulanti

Flip Cover за Nokia LUMIA 535
Flip Cover за Nokia LUMIA 535, бял
http://obiavidnes.com/obiava/94939/flip-cover-za-nokia-lumia-535

Персийско дългокосместо котенце
Развъдник предлага на вашето внимание персийско костенурково класическо дългокосместо мъжко и женско котета от
елитни родители. Всяко коте при напускане на развъдника има изградени хигиенни навици, ваксинирано, обезпаразетено
вътрешно и външно, социализирано, с добър нрав и препоръки при отглеждане. тел. 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/94938/persiysko-dylgokosmesto-kotence

Сребристо късокосместо котенце
Продавам персийско късокосместо мъжко котенце, цвят силвер таби.Котето е социализирано, здраво и игриво.Котенце
ще е приучено към котешка тоалетна,да се храни самостоятелно и да остри ноктите си върху специални
уреди,предназначени за това.При закупуване ще получите съвети за правилното хранене,грижи и отглеждане на вашето
котенце.За друга информация само на GSM:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/94937/srebristo-kysokosmesto-kotence

Клепоухо котенце със сини очи
Продавам "Уникално" шотландско клепоухо късокосместо женско котенце-колорпойнт със сини очи.Котенцето е със
спокоен нрав, много гальовно, социализирано и игриво.Тя ще е приучена към котешка тоалетна,да се храни се
самостоятелно и да остри ноктите си върху специални уреди предназначени за това.При закупуване ще получите съвети
за правилното хранене,грижи и отглеждане на вашето котенце.За друга информация само на GSM:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/94936/klepouho-kotence-sys-sini-ochi
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Качествени врати на ниски цени
Врати Експрес София предлага на Вашето внимание огромно разнообразие от модели и цветове на интериорни и
блиндирани входни врати. Качеството е безспорно, а ниските цени - гарантирани!
Вратите се предлагат в различни размери и с различен, модерен дизайн, за да отговорят на Вашите предпочитания!
Заповядайте на място в нашия шоурум, където ще получите индивидуална професионална консултация от млад и
очарователен екип от специалисти: бул. Акад. Иван Гешов № 102.
На Ваше разположение е и напълно обновеният ни сайт: http://www.vratiexpress.com
Не се колебайте да ни потърсите на тел. 0899 / 691 075 или и-мейл: info@vratiexpress.com Ние Ви очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/94935/kachestveni-vrati-na-niski-ceni

Курсове за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити
Курсове за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по български език и литература, история, география,
математика, химия, биология, английски, немски и италиански език.
Обучение в малки групи или индивидуално (частни уроци), квалифицирани преподаватели с опит, висока успеваемост.
София – „Елина” - 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/94934/kursove-za-podgotovka-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti

Flip Cover за Nokia LUMIA 535
Flip Cover за Nokia LUMIA 535, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/94933/flip-cover-za-nokia-lumia-535

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/94932/pochasova-rabota-ot-vkyshti

Flip Cover за Nokia LUMIA 535
Flip Cover за Nokia LUMIA 535, златo
http://obiavidnes.com/obiava/94931/flip-cover-za-nokia-lumia-535

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/94930/3d-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
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http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/94929/3d-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/94928/3d-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/94927/3d-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/94926/3d-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/94925/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Flip Cover за Nokia LUMIA 535
Flip Cover за Nokia LUMIA 535, оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/94924/flip-cover-za-nokia-lumia-535

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/94923/otslabnete-s-lida

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
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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 учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/94922/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
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• 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
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/94921/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/94920/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

Страница 91/138

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.02.2015

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.
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/94919/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Ненаситна перверзница - 0876 76 90 95
Ако си падаш по секса без ангажименти, и си готов да си платиш за това - потърси ме!
Аз мога да бъда нежна и кротка,дива и необуздана,ти какво предпочиташ?
Очакват те приятни моменти със мен пожелай ме и ще бъда твоя!
Разполагам с терен,но посещавам адреси,хотели и офиси.
150 лв - 1 час стандартен секс и френска
За повече часове отстъпки
http://obiavidnes.com/obiava/94918/nenasitna-perverznica---0876-76-90-95

Самира - 0896 46 39 61
Разбули тайните в секса и се наслади на изкушенията, които ти предлагам...
1 час - 150 лева
http://obiavidnes.com/obiava/94917/samira---0896-46-39-61

Стела - 0887 64 24 81
Ако търсиш не просто секс, а интелигентна и напълно истинска компания, с която можеш да се забавляваш пълноценно
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не ме пропускай, а ми звънни ! Разполагам с уютно местенце за нашите срещи.Посещавам адреси, хотели и офиси.Пълна
дискретност и коректност от моя страна, очаквам същото и от Вас ! В случай, че не отговарям, значи съм заета или си
почивам - пробвай по-късно отново !
1 час - 100 лева
3 часа - 250 лева
6 часа - 450 лева
http://obiavidnes.com/obiava/94916/stela---0887-64-24-81

Flip Cover за Nokia LUMIA 630
Flip Cover за Nokia LUMIA 630, черен
http://obiavidnes.com/obiava/94915/flip-cover-za-nokia-lumia-630

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/94914/30-50-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/94913/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/94912/30-50-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 ?
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*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/94911/-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/94910/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ИЗКУШЕНИЕ ТЕ ЧАКА С НЕТЪРПЕНИЕ - 0877 140 344
Привет,скъпи господа..Казвам се Габи ,млада ,красива дама която обича секса и се раздава на максимум в него.Ще те
накарам да се почувстваш като цар в моята компания Тук съм за да превърна в реалност най-съкровените ти желания! 1
час 100 лв 2 часа 200 лв 3 часа 250 лв
http://obiavidnes.com/obiava/94909/izkushenie-te-chaka-s-netyrpenie---0877-140-344

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/94908/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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/94907/otslabni-s-meizitang

Flip Cover за Nokia LUMIA 930
Flip Cover за Nokia LUMIA 930, бял
http://obiavidnes.com/obiava/94906/flip-cover-za-nokia-lumia-930

Почивка на море в Поморие,лято 2015
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Предлагам стаи под наем през лятото,на 50 метра от плажа в стария град Поморие и 200 метра от центъра.
Всяка стая има собствен балкон,ТВ с кабелна,интернет,вентилатор,ел. кана.
На две стаи обща баня с тоалетна.
Цени- от 10 до 16 лв. нощувка
До 23.06 и след 25.08 дете с двама възрастни в стая с три легла е безплатно.
Константин , 0888460142 ,kostandara@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/94905/pochivka-na-more-v-pomorielyato-2015

Евтина квартира на море
Предлагам стаи под наем през лятото,на 50 метра от плажа в стария град Поморие и 200 метра от центъра.
Всяка стая има собствен балкон,ТВ с кабелна,интернет,вентилатор,ел. кана.
На две стаи обща баня с тоалетна.
Цени- от 10 до 16 лв. нощувка
До 23.06 и след 25.08 дете с двама възрастни в стая с три легла е безплатно.
Константин , 0888460142 ,kostandara@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/94904/evtina-kvartira-na-more

Flip Cover за Nokia LUMIA 930
Flip Cover за Nokia LUMIA 930, черен
http://obiavidnes.com/obiava/94903/flip-cover-za-nokia-lumia-930

Масажен Активен гел от Арника с пантенол (витамин В5)
За разтривка и масаж, 250 мл

Арниката (Аrnica Montana) е диворастяща билка известна със своето противовъзпалително и антибактериално
действие. Използвали са я при напрежение в мускулите, ставни проблеми, както и при хематоми. Спомага за успокояване
на болката при болезнени и износени стави.
ABO масажен активен гел от Арника
Предназначение: Концентриран, овлажняващ активен гел за тяло. Действа възстановяващо и освежаващо.
Приложение: Достатъчно количество от гела се нанася върху кожата и се втрива добре. Попива бързо без да оставя
следи. Да не се използва при кърмачета и малки деца. Да няма допир с очите и лигавицата. Само за външна употреба. Да
се пази от контакт с очите и от малки деца.
http://obiavidnes.com/obiava/94902/masajen-aktiven-gel-ot-arnika--s-pantenol-vitamin-v5

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:
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Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/94901/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
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Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/94900/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Flip Cover за STAR DENI Nokia LUMIA 535
Flip Cover за STAR DENI Nokia LUMIA 535, черен
http://obiavidnes.com/obiava/94899/flip-cover-za-star-deni-nokia-lumia-535

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/94898/otslabnete-s-lida

Nokia 130 Dual SIM
Nokia 130 Dual SIM, бял, 1.8"(4.5 cm), 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94897/nokia-130-dual-sim

Nokia 130 Dual SIM
Nokia 130 Dual SIM, черен, 1.8"(4.5 cm), 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94896/nokia-130-dual-sim

8" (20.32 cm) Asus FonePad FE380CG - DualSIM
8" (20.32 cm) Asus FonePad FE380CG - DualSIM, бял, четири-ядрен Intel Atom Z3530 1.3 GHz, 1GB RAM, 16GB Flash памет
(+microSD слот), Android 4.4 , 310g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/94895/8-2032-cm-asus-fonepad-fe380cg---dualsim

*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
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http://obiavidnes.com/obiava/94894/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

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

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

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

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

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
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Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/62273/tovarni-prevozi

Товарни превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/91992/tovarni-prevozi-s-bus

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

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/66614/tovarni-prevozi

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

"ИЗКУПУВАМЕ"

ФИРМИ

-

ЕООД,

ООД,

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

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

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
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+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/94893/izkupuvame-firmi---eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-so

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

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

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/94892/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.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !

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

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/94891/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

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

Рекламни материали
тудио за реклама и дизайн M&M Vision предлага на свойте клиенти внос на рекламни сувенири, текстил и печат на
рекламни материали. Раполагаме със собствена дигитална печатна база. Може да очаквате от нас кратки срокове,
супер качество на ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/94890/reklamni-materiali

работа предлага
Работа предлага с хартиени изделия-рязане и лепене на телефон 0877790829
http://obiavidnes.com/obiava/94889/rabota-predlaga

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

Индивидуално обучение по немски език
Учете немски език с лекота и удоволствие!
Чуждоезиковото обучение на езиков център "Нови хоризонти" ви гарантира бърз и стабилен напредък, трайни знания и
умения, увереност в ползването на езика. Ние ще ви помогнем с подготовката в училище, за международни изпити, за
явяване на интервю за работа и събеседване; в случай, че ви се налага интензивна комуникация на езика - по общ и бизнес
профил, както и медицински профил за медицински кадри. Нашият дългогодишен опит, отлични преподаватели, най-нови
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учебни методики и уникален подход са ключът за Вашия успех. Обучението се провежда в учебните ни зали на адрес бул.
"Княгиня Мария Луиза" 77 и бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" 32.
http://obiavidnes.com/obiava/94888/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби, издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/94887/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

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

Топ цени - интериорни врати София
Предлагаме интериорни врати с отлично качество и на ниски цени. Складова наличност, богат избор на цветове, модели
и размери. Заповядайте при нас и изберете Вашата нова врата! Бърз монтаж!
http://obiavidnes.com/obiava/94886/top-ceni---interiorni-vrati-sofiya

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

За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/94885/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.
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/94884/limfopresa---aparat-za-presoterapiya
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Биомагнити за отслабване Nano Slim
Биомагнити за отслабване Nano Slim
Малък Биомагнит големи резултати
В biomagnetic областта на Nano Slim настанени 2 магнити, с големината на грахово зърно. Тези магнити трябва да се
носи върху активните точки на ухото, е точно това, което се случва biomagnita въздействие върху човешкото тяло.
Biomagnit просто сложи в ухото, за предпочитане сутрин и за не повече от 6 часа.
Изберете да отслабнете лесно, бързо и без вреда за здравето, да кажем сбогом на излишните килограми завинаги,
укрепване на имунната система, забавя процеса на стареене с доказан biomagnitom Nano Slim измъчвай или ограничителни
диети, изморителни тренировки, които не могат да дадат очакваните резултати и дългосрочно.
Отслабнете, констатира красота и здраве с Biomagnitom Nano Slim!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/94883/biomagniti-za-otslabvane-nano-slim

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/94882/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Масажна кушетка MagicPRO 2
Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
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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.
http://obiavidnes.com/obiava/94881/masajna-kushetka-magicpro-2

Кана за алкална вода
Кана за алкална вода
Тялото ни се нуждае от вода с внимателно подбрано PH за да функционира оптимално правилно. Алкалността в
организма се определя от това, което ядем и
пием. В днешно време повечето хора по света широко консумират киселинни храни и напитки, поради което е от
изключителна важност да балансираме своята
диета за да избегнем лошите последствия от окисляване на тялото.
Алкалната кана за филтрирана и минерализирана вода произвежда алкална вода с около 9.5 PH.
Редовният прием на тази пречистена, структуирана и минерализирана алкална вода способства за достигане оптимално
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здравословното за организма ниво на
PH.
Един филтър пречиства, йонизира, преструктуира, алкализира и минерализира около 200 - 300 литра вода.
Капацитет на филтрация и обработка: 17 литра на час
Преимущества на каната за филтрирана, алкална вода:
Създава кпринено-мека и страхотна на вкус вода, която е освежаваща и полезна за пиене и готвене.
Помага за филтрацията на хлора и други замърсители и абсорбира металите, като олово и мед, така че питейната
вода става по-чиста и свежа.
Намаля котления камък
Регулира pH между 8.5-10.0 , като по този начин балансира нивото на pH в тялото. ( Обикновено променя pH с 2 или
повече пункта)
Увеличава активния водород
Осигурява ниско ниво на отрицателно ORP: -100mv. Това превръща обикновената вода във богата на антиоксиданти
вода, като по този начин енергизира
и витализира тялото.
Намаля размера на водната молекула, като превръща водата в по-лесно усвоима и хидратираща.
Увеличава алкалността като прави водата, която пиете по-жизнена /жива вода/.
Компоненти на каната
Индикатор на филтъра
Капак
Фуниевиден резервоар
Пълнител със сменяем филтър
Кана с измервателна скала
За повече инфо
http://obiavidnes.com/obiava/94880/kana-za-alkalna-voda

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/94879/rabota-za-30-min-na-den

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
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-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/94878/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/94877/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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

Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателст
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.
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-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail:fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/94876/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-София, Пловдив, Бургас
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail:fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/94875/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas

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

ЧЕХИЯ ПОСТОЯННА РАБОТА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В
БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
печатница,пекарна,пералня,европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
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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 посрещане,настаняване,започване на работа и
получаване на възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/94874/chehiya-postoyanna-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo

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

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/94873/3d-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/94872/3d-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/94871/3d-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/94870/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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 .
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- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/94869/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ И ЕЛЕКТРОКАРИСТИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Складови работници и електрокаристи за Чехия без посредници в България :
- заплата 800 – 1100 евро .
- трудов договор .
- осигуровки по чешкото законодателство .
- аванс от 50 евро до заплата .
- осигурена квартира .
- не е задължително владеенето на език .
- готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 00420 777 073 926 , 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/94868/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

Преводи и легализация на документи от Нов век
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и други от/на над 30 езика. Заверки на преводи на документи от
чужбина в МВнР и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актуално състояние на фирми, дипломи, академични справки, нотариални актове,
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/94867/prevodi-i-legalizaciya-na-dokumenti-ot-nov-vek

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/94866/detektivska-agenciya-diskret-burgas-ravda-sozopol-pomorie-primorsko

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Русе Шумен Силистра Свищов Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/94865/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/94864/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

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/94863/30-50-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 !
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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/94862/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/94861/30-50-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/94860/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/94859/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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
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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/94858/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski

Болгарский язык для иностранцев
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
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
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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/94857/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
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/94856/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno
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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/94855/otslabnete-s-lipovon

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

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/94854/detektivska-agenciya-star-0885350440

Отслабнете с Лида
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/94853/otslabnete-s-lida

Правни Услуги » PRETOR GROUP INC.-Купуваме АД ЕАД ООД ЕООД със задължения
PRETOR GROUP INC. Комплексни правни услуги Търговско право...Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД
със финансови,юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения,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.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
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ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна - тел. 0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://kpd.run-bg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/94852/pravni-uslugi--pretor-group-inc-kupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya

PRETOR GROUP INC. ИЗКУПУВАМЕ-АД ЕАД ООД ЕООД
PRETOR GROUP INC. Комплексни правни услуги Търговско право...Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД
със финансови,юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения,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.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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://kpd.run-bg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/94851/pretor-group-inc-izkupuvame-ad-ead-ood-eood

Блиндирани врати на примамливи цени
Магазин „Доорманн” Пловдив предлага блиндирани врати за апартаменти и къщи на конкурентно ниски цени! За да
разгледате разнообразието от модели и за да получите компетентно мнение и съвет, заповядайте на бул. „Източен” 121
А!
http://obiavidnes.com/obiava/94850/blindirani-vrati-na-primamlivi-ceni

Интериорни врати на топ цени
В магазин „Доорманн” предлагаме интериорни врати, изработени от HDF- материал на ниски цени! Разполагаме с
разнообразни модели в различни цветове. За съвет и компетентно мнение, заповядайте на бул. „Източен” 121 А.
http://obiavidnes.com/obiava/94849/interiorni-vrati-na-top-ceni

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

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

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

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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http://obiavidnes.com/obiava/94848/izkupuvame-firmi---eood-ood-sd-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-so

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

ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/94847/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.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !

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

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
Е. Сандов
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/94846/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

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/ 089773566
http://obiavidnes.com/obiava/94845/otslabnete-s-lida

BIO SPIRULINA
Предназначение: Спирулината е синьо-зелено водорасло, чиито изключителни качества са оценявани още от ацтеките и
жителите на Африка. Съдържащата се в спирулина уникална комбинация от ценни за човешкия организъм вещества я
правят добавка към храната от най-високо качество.
Спирулина е богата на ценен белтък със състав от 18 аминокиселини. Тя е също естествен източник на лесно усвоимо
желязо, магнезий, селен, калий, витамини от групата В /това е единствената неживотинска храна, съдържаща
значително количество витамин В12/ и много други ценни микро- и макроелементи. Пигментите, съдържащи се в тези
водорасли (хлорофил и фитоцианин) подпомагат храносмилателните и метаболитните процеси на организма. Спирулина
съдържа също бета-каротин и други каротени, притежаващи антиоксидантни свойства; ценни ненаситени мастни
киселини, главно GLA /гама-линоленова киселина/. Спирулината подпомага детоксикацията на организма, съдейства за
засилване на имунната система, спомага за забавяне процесите на стареене и намаляване на негативното действие на
замърсителите от околната среда.
http://obiavidnes.com/obiava/94844/bio-spirulina

Био сок от Алое Вера (99,8%)
Предназначение: Сокът от листата на Алое Вера е безценен дар от боговете, даващ на тялото скъпоценни градивни
вещества! Съдържа около 160 известни съставки, полезни за организма. Изследователи откриват, че Алое Вера е
познато в китайската и индийската култура. използвали са го гръцки и римски лечители като Диоскорид и Плиний
Старши. За него Парацелзий казва: "Алое е златният сок". В Библията пише: "Алое, смирна и тамян" Използва се в
Аюрведа. Може да се приема от диабетици и онкоболни.
http://obiavidnes.com/obiava/92818/bio-sok-ot-aloe-vera-998

БИО СОК ГОДЖИ 330ml
Предназначение: Известни с високото си съдържание на антиоксиданти, плодовете на Годжи имат изключителен
здравословен ефект и се използват от векове в традиционната китайска медицина. Според нея те усилват имунната
система, подобряват зрението, функционирането на черния дроб, кръвоносната система, бъбреците. Доказано е, че
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свободните радикали, на които сме изложени ежедневно, са отговорни за редица заболявания като рак, диабет, сърдечни
болести, неврологични болести, артрити и др. Антиоксидантите неутрализират свободните радикали и с това си
действие те са изключително ценни за организма. Плодовете на Годжи са една от най-богатите на антиоксиданти
природни храни - годжи се характеризира с 25300 антиоксидантни единици Orac (единици за измерване на съдържанието
на антиоксиданти). За сравнение съответната стойност при портокалите е 750 Orac. Друго ценно качество на тези
плодове е подпомагането на отделянето на "хормона на растежа" от хипофизата.
http://obiavidnes.com/obiava/94843/bio-sok-godji-330ml

БИО СОК НОНИ 330ml
Предназначение: Повече от 2000г. сокът от нони е ценна и скъпа храна за жителите на Тихия океан. Нони расте на
богати на калций вулканични почви и при тропически климат. Отглежда се в биоплантации на Таити и островите на
френска Полинезия. Традиционните полинезийски лечители /Кахуна/, използват всички части на дървото. Прекрасно
допълнение към нормалното хранене. Може да се приема от диабетици и онкоболни. Бременни жени могат да приемат
сока след консултация с лекар. Нони се използва широко в Аюрведа.
http://obiavidnes.com/obiava/94842/bio-sok-noni-330ml

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/94841/pochasova-rabota-ot-vkyshti

БИО СОК ОТ ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА 330ml
Предназначение: Плодовете на боровинката са богати на витамини, микроелементи, минерали, дъбилни вещества и
флавоноиди, есенциални мастни киселини - линолеова киселина (OMEGA-6), алфа линолеова киселина (OMEGA-3),
каротеноиди и фитостеролил. Пиенето на сок от червени боровинки може да блокира инфекция на пикочните пътища,
като пречи на бактериите да прилепнат към клетъчните стени. Установено е, че при някои хора редовната консумация
на сок от червени боровинки убива бактерията H. pylori, която може да причини рак на стомаха и язва.
Червените боровинки могат да предотвратят бързото израстване на тумори. Освен това екстракти от химикали в
червените боровинки са предотвратили мултиплициране на засегнати от рак клетки на гърдата при лабораторни опити.
Доказано е, че консумацията на плодове от червена боровинка имат забележителна положителна роля при болестта на
Алцхаймер и други невро-дегенеративни изменения, свързани със стареенето.
Ежедневната консумация на сок от червени боровинки увеличава нивото на добрия холестерол и намалява нивото на
лошия холестерол, което от своя страна е свързано с благоприятни ефекти върху сърцето и кръвното налягане.
http://obiavidnes.com/obiava/94840/bio-sok-ot-chervena-borovinka-330ml

БИО СОК МАНГОСТАН 330ml
Предназначение: Сокът от мангостан повишава енергията; подобрява състоянието на кожата; облекчава болките и
мигрената; понижава холестерола; облекчава климактеричния синдром; способства здравето на дихателната и
сърдечно-съдовата системи; способства здравето на ставите и хрущялите; предпазва от загуба на костна маса;
анти-артритно; анти-гъбично; анти-възпалително; противотуморно действие; забавя процесите на остаряване;
анти-диабетично действие; анти-холестеролово действие. Отличен като един от супер плодовете на света, Мангостана
е бил използван като медицинска помощ от столетия от традиционните лечители на Юго-Източна Азия.
Вътрешността на плода е богат хранителен източник сам по себе си, но външната обвивка наричана перикарп – има още
по изявени хранителни свойства. Перикарпа на Мангостана е богат на Ксантони; всъщност, той съдържа едно от найвисоките нива открити в който и да е натурален продукт.
http://obiavidnes.com/obiava/94839/bio-sok-mangostan-330ml

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

Био сок от ОРГАНИЧЕН НАР
От праисторически времена Нарът (плод на любовта) е символ на живот и плодородие. В много култури ароматният
сок е известен и като жив еликсир, както и символ на безсмъртие и чувственост. Той има положителни ефекти,
дължащи се на взаимодействието на различни растителни вещества. За науката от огромен интерес са съдържащите
се в него елагова киселина, фенолна киселина и флавоноиди поради антиоксидантния им ефект и способността им да
подобряват ефективността на имунната система. Сокът е полезен за подобряване на имунитета, жизнеността при
настинки и грип, стомашно-чревни разстройства, бъбречни кризи. Спомага за по-лесното възстановяване след
инфекциозни заболявания и операции. Съставките спомагат за стимулирането на кръвообръщението и регулирането на
нивата на кръвната захар и холестерола. Затова е полезен за сърдечно-съдовата система, намалявайки и риска от
развитие на атеросклероза. Консумацията на био сок от нар е полезен и за мъжете, включително за подобряване на
еректилната функция.
http://obiavidnes.com/obiava/92816/bio-sok-ot-organichen-nar

Сексуални стимуланти
Черната мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета известени с това, че действат много добре
на мъжкото либидо, като се изразява с
многократно увеличаване на сексуалното желание, удължена ерекция, вкарва повече кръв в пениса и така той става по
голям и по- твърд от обикновено, предпазва от
преждевременна еякулация, засилва се насладата от сексуален акт. Освен всички тези качества Black Ant е предпочитан,
защото не се наблюдават странични действия.
Черна мравка (Black Ant) е мощен сексуален стимулант, който се използва и при слаба ерекция, сексуално разтройство,
малък пенис 28 лева – 6 таблетки
http://www.erekciq.com/
http://obiavidnes.com/obiava/94838/seksualni-stimulanti

Био сок от ОРГАНИЧЕН АКАЙ
Силният плод е от Южно-американската тропическа гора и се използва като висококачествен хранителен продукт за
благосъстояние и физическа годност от местните хора в района на Амазонка. Известни са ползите от консумация на
плодове, но в забързаното ежедневие на деловия човек те не присъстват. Наред с това огромния стрес, лошия
хранителен режим, тютюнопушенето и наднорменото тегло са фактори, които очертават мрачна статистика
касаеща най-вече развитите общества, а именно огромен процент на заболеваемост от рак диабет, инсулт, инфаркти,
при относително млади и активи хора. В най-голяма степен причината за тази статистика е оксидантния стрес. Акая
повишава нивото на енергия и е мощен източник на антиоксиданти. Помага за подобряване на сърдечно- съдовата и
храносмилателната система. Подпомага отслабването- изгаря мазнините, подобрява обмяната на вещества, укрепва
имунната система.
http://obiavidnes.com/obiava/92815/bio-sok-ot-organichen-akay

БИО СОК ОРГАНИЧЕН МОРСКИ ЗЪРНАСТЕЦ(облепиха)
Оранжево-червени, много кисели на вкус плодове на морския храст зърнастец за едни от най-известните местни
доставчици на витамин С, заедно с шипката. Естественото съдържание на витамин С в плодовете на морския
зърнастец не могат да бъдат надминати от други местни плодове. Затова морски зърнастец е отличен за превантивна
подкрепа на имунната система през зимните месеци. Растението ракитник е най-добрият източник на Омега 7 мастна
киселина позната още като палмилетоленова киселина. Научни изследвания доказват, все повече ползи от действието й
спрямо Омега 3,6 и 9 мастни киселини. Палмитолеиновата киселина е богата на серум, който намалява появата на
белезите на възрастта. Тя подхранва и подмладява кожата, спомага за укрепване здравето на лигавиците, подпомага
функциите на пикочо-половата, храносмилателната и дихателната система, подобрява хидратацията на тялото.
Човешкото тяло е способно само да призвежда важната палмитолеинова киселина, но не винаги тя е достатъчна на
организма.
http://obiavidnes.com/obiava/94837/bio-sok-organichen-morski-zyrnastecoblepiha

БИО СОК ОТ СИНЯ БОРОВИНКА, 330ml (Концентрат)
Хранителна добавка
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Боровинките са сините перли на горските поляни. Богат извор от антиоксиданти, фибри и витамин С.
Съставки: 100% Био Сок от плод синя боровинка от сертифицирано органично земеделие.
http://obiavidnes.com/obiava/94836/bio-sok-ot-sinya-borovinka-330ml-koncentrat

БИО СОК ОТ ОРГАНИЧЕН БЪЗ
(концентрат)
Хранителна добавка
Бъзът произхожда от едноименния голям храст. Не е подходящ за сурова консумация. Семената, зелените части на
растението и незрелите плодове съдържат глюкозид, който разделя циоановодородна киселина и затова има токсично
качество. Чрез пастирането и готвенето на плодовете токсичните съставки се елиминират. Сокът от Бъз е богат на
калций, витамин С. Допринася за нормалното състояние на имунната система.
Съставки: 100% сок от плодовете на бъз от сертифицирано биологично земеделие.
http://obiavidnes.com/obiava/94835/bio-sok-ot-organichen-byz

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/94834/otslabnete-s-lida

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/94833/0882551735--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

Работа в Чехия БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работа за мъже,жени и семейства до 55 год. за следните позиции :
1. з-д за кис.мляко – 80 CZK - 880 EUR
2. месокомбинат – 80 CZK – 880 EUR
3. пекарна – 70 CZK – 770 EUR
4. печатница – 75 CZK – 825 EUR
5. склад за перилни препарати – 75 CZK – 825 EUR
6. з-д за шоколад – 70 CZK – 770 EUR
7. склад за санитарни продукти – 80 CZK – 880 EUR
8. склад плод и зеленчук 70 CZK – 770 EUR
9. цех за сандвичи – 75 CZK – 825 EUR
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10. ф-ка за пастет – 75 CZK – 825 EUR
11. оранжерии 75 CZK – 825 EUR
12. склад Пенни Маркет – на заработка (само мъже до 40 год. средно се заработват по 900 евро на месец ),
13. Теско, Кауфланд – 80 CZK – 880 EUR
14. камериерки – 75 CZK – 825 EUR
15. сладкарски цех – 80 CZK – 880 EUR
16. лаковна (бояджийски цех) – 70 CZK – 770 EUR
17. птицекланица – 80 CZK – 880 EUR
18. ф-ка за парфюми – 85 CZK – 935 EUR
19. з-д Шкода от 90 до 130 CZK ( 990 – 1300 EUR ),
20. пивоварен з-д "Kozel", “Gambrinus “ – 90 CZK – 990 EUR
21. склад за промишлени стоки 80 CZK – 880 EUR
22. ф-ка за пластмасови бутилки – 75 CZK – 825 EUR
23. шивачи/ки – 90 CZK – 950 EUR
24. цех за европалета – 80 CZK – 880 EUR
25. цех за салати – 80 CZK – 880 EUR
26. ф-ка за бисквити – 70 CZK – 770 EUR
27. селско стопанство и животновъдство – 85 CZK – 935 EUR
28. строителство широкоспектърен профил от 100 – 150 CZK – 1000 – 1400 EUR
29. заварчици на СО2 , аргон , електрод от 110 – 200 CZK – 1000 – 1800 EUR
30. шлосери – 100 CZK – 1000 EUR
31. ел техници – 120 CZK – 1200 EUR
32. електорокаристи – 90 CZK. и др. – 1000 EUR
Заплата от 750 – 1500 евро в зависимост от позицията. Трудов договор и осигуровки по чешкото законодателство,
валидни за България. Всяка седмица аванс до заплата, осигурена квартира. Тел: 0879 607 892, 0877 504 258, 0896 14 05 01,
00420 777 073 962
http://obiavidnes.com/obiava/94832/rabota-v-chehiya-bez-posrednici

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/94831/sigurna-rabota

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/94830/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/94829/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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

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

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

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/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 ?

Страница 127/138

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.02.2015

*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-

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

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

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
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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

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-

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-

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
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
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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
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.
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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

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
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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
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/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-

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.
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.
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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
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.;
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- 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

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
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.
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ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна - тел. 0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://vipbgportal.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/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

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.
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Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://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/
-----------------------------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-

*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.
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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
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