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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/95433/detektivska-agenciya-star-0885350440

Carpet and Upholstery Cleaning London, My Magic Cleaners
My Magic Cleaners are doing carpet and upholstery cleaning in London for many years and is good to know that to have a clean
home is also very healthy. Dust in your home can bring some very bad diseases like – asthma, allergies, eczema, itchy skin, or
blocked nose. Our carpet cleaners are professional trained to remove accumulate allergens, spots and stains with the power of stem
cleaning. My Magic cleaners providing: Carpet cleaning, Upholstery cleaning, Curtain cleaning, Mattress cleaning, Rug cleaning
and Commercial cleaning.
http://obiavidnes.com/obiava/95705/carpet-and-upholstery-cleaning-london-my-magic-cleaners

Слушалки Beats by Dre urBeats In Ear
Слушалки Beats by Dre urBeats In Ear, черни, тип "тапи", оптимизирани за iPhone/iPad/iPod
http://obiavidnes.com/obiava/95681/slushalki-beats-by-dre-urbeats-in-ear

мощен метал детектор Golden coin pulse induction
Продавам мощен металдетектор,тип пулс индукция с дискриминация на черни и цветни метали, работи с рамка 1м x 1м
,дълбочина на работа до 4 м. Малка антена 28 см, тип монетар до 150см, тонална дискриминация на черни и цветни
метали, пълен микропроцесорен контрол, автоматична настройка към земните условия, елиминиране на черни метали, не
се влияе от орудяване. Дискриминация двутонална, v.c.о., мълчание на черни метали. Вграден дистанционен локатор
ОМНИТРОН-с режим статик елиминатор за елиминиране йонното поле на металите, фиксирани честоти за злато,
сребро, мед, бронз, диамант, кухини и вода, свободни честоти за програмиране от оператора, работи на
принципа-молекулярно честотна дискриминация на разстояние до 1000 м и дълбочина 8метра
https://www.youtube.com/watch?v=akFfalv8szY Продавам мощен металдетектор,тип пулс индукция с дискриминация на
черни и цветни метали, работи с рамка 1м x 1м,дълбочина на работа до 4 м. Малка антена 28 см, тип монетар до 150см,
тонална дискриминация на черни и цветни метали, пълен микропроцесорен контрол, автоматична настройка към
земните условия, елиминиране на черни метали, не се влияе от орудяване. Дискриминация двутонална, v.c.о., мълчание на
черни метали. Вграден дистанционен локатор ОМНИТРОН-с режим статик елиминатор за елиминиране йонното поле на
металите, фиксирани четоти за злато, сребро, мед, бронз, диамант, кухини и вода, свободни честоти за програмиране
от оператора, работи на разстояние до 1000 м и дълбочина 8метра цена 1200лв,само пулс индукция 800 видеоhttps://www.youtube.com/channel/UCbpG7YHKPJuULgRZcUHosqg 0876778357 0882712946
http://obiavidnes.com/obiava/95704/moshten-metal-detektor-golden-coin-pulse-induction

Електровъдица електронна въдица Samus - 725 sonar
Продавам електровъдици, обхват - 4м, регулируема честота, напрежение-600в, захранване акумулатор,12волта,
12амперчаса или акумулатор от автомобил, защита от прегряване, за реки и малки водоеми, НЕ УБИВА РИБАТА, А Я
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ЗАШЕМЕТЯВА за момент цена-200лв,мощна елекровъдица с обхват над 15м,напрежение800в,за язовири и по големи
водоеми-400лв,мощна елекровъдица с обхват над 20м,напрежение над 1000в,пиково,за язовири и по големи водоеми
зададени честоти за няколко вида риба,микропроцесорен контрол , свободни честоти ,от 22 до 250 херца за програмиране
от оператора,микропроцесорно управление,дигитален дисплей,подходящ и за сом,защита от прегряване,възможност за
регулиране на мощноста
цена-600лв,samus-725ms-700.лв,гаранция 1 година,доставка с еконт експрес, поръчка
на-0876494432,видео-https://www.youtube.com/watch?v=peSzPa-ynpk за частни водоеми,бракониерството се преследва от
закона
http://obiavidnes.com/obiava/95703/elektrovydica-elektronna-vydica-samus---725-sonar

Микрофон Hama (42461)
Микрофон Hama (42461), бял
http://obiavidnes.com/obiava/95680/mikrofon-hama-42461

Микрофон Hama (42461)
Микрофон Hama (42461), стерео жак
http://obiavidnes.com/obiava/95679/mikrofon-hama-42461

ЗА РЕКЛАМАТА ГОСПОДРИ НА ЕФИРА И ИЗМАМАТА ЗА ЧЕХИЯ
НАИСТИНА НАПИСАНОТО НЯМА ВРЪЗКА.КЛИПА КОЙТО ГО ДАВАХА ДОСТА ОТДАВНА "ГОСПОДАРИ НА ЕФИРА"
СЕ ОТНАСЯШЕ ЗА ФИРМАТА ОТ ВРАЦА.КЪДЕ Е ВРАЦА КЪДЕ Е РУСЕ.НО ВСИЧКО СТАВА ЯСНО ТЕЗИ ОТ РУСЕ СА
ДРАЗНИТЕЛИ НА ИЗМАМНИЦИТЕ,ЗАЩОТО НЕ ВЗЕМАТ ПАРИ В БЪЛГАРИЯ И ИМ ПРЕЧАТ НА ИЗМАМИТЕ.ДОРИ И
ДА ВЗЕМАШ ПАРИ В БЪЛГАРИЯ И СИ ТОЛЕРАНТЕН НИКОГА НЯМА ДА ТИ ПРЕЧАТ ХОРА КОИТО РАБОТЯТ БЕЗ
ТАКСИ.А НАПИСАНИТЕ ТЕЛЕФОНИ 0893272183 ,0877254139 ,0879607892 ,087750425 СА БЪЛГАРСКИ И КАК РАБОТЯТ
БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ В БЪЛГАРИЯ,СИГУРНО В КОМБИНАЦИЯ С 00420777073962 ,00420777073926 ,00420773971917 .А
КАКТО Е ОТБЕЛЯЗАНО ЗАЩО ЛИ ГАЛИНА КАРАДЖОВА И ТЕОДОРА ВИКТОРОВА РАБОТЯТ С ЕДИН
ТЕЛЕФОН-0876139203 /КОЕ ЛИ Е ИСТИНСКОТО ИМЕ/ ДЕСИ СТАНИМИРОВА С ТЕЛЕФОН 0878895031 И.Т.Н.ТО НЕ
БЯХА ЛЪЖИ,ЧЕ ФИРМА ЕУРОКОНСУЛТИНГ-ЕООД Е ЕДИНСТВЕНАТА ЛИЦЕНЗИРАНА ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ,ТО НЕ
БЯХА ПИСАНИЯ КОЛКО СА КОРЕКТНИ.ЩОМ СА КОРЕКТНИ ЗАЩО МАМЯТ,ЧЕ СА В ЧЕХИЯ,ЗАЩО ГИ ДРАЗНЯТ
ВСИЧКИ КОНКУРЕНТИ.САМО ЕДНО ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ,ЧЕ ВЕЧЕ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ ЗНАЕ ЗА ИЗМАМИТЕ ИМ В
СОФИЯ.АКО СА ТОЧНИ НИКОЙ НЯМА ДА ИМ ПРЕЧИ,ДОРИ И ТЕЗИ КОИТО НЕ ВЗЕМАТ ПАРИ.
http://obiavidnes.com/obiava/95702/za-reklamata-gospodri-na-efira-i-izmamata-za-chehiya

Микрофон Hama Thomson M151
Микрофон Hama Thomson M151, XLR жак, караоке
http://obiavidnes.com/obiava/95677/mikrofon-hama-thomson-m151

Батерия (замесител) за телефон Gigabyte Gsmart PDA S1205/S1200/S1208
Батерия (замесител) за телефон Gigabyte Gsmart PDA S1205/S1200/S1208, 3.7V, 1010mAh
http://obiavidnes.com/obiava/95676/bateriya-zamesitel-za-telefon-gigabyte-gsmart-pda-s1205s1200s1208

Gigabyte GSmart Tuku T2 +подарък бял калъф
Gigabyte GSmart Tuku T2 +подарък бял калъф, черен, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16cm) екран, дву-ядрен Qualcomm
MSM8225 1GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+microSD слот), 5.0 & 0.3Mpix camera, Android 4.0
http://obiavidnes.com/obiava/95675/gigabyte-gsmart-tuku-t2-podaryk-byal-kalyf

Gigabyte GSmart Tuku T2 +подарък син калъф
Gigabyte GSmart Tuku T2 +подарък син калъф, черен, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16cm) екран, дву-ядрен Qualcomm
MSM8225 1GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+microSD слот), 5.0 & 0.3Mpix camera, Android 4.0
http://obiavidnes.com/obiava/95674/gigabyte-gsmart-tuku-t2-podaryk-sin-kalyf
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Gigabyte GSmart Tuku T2 +подарък червен калъф
Gigabyte GSmart Tuku T2 +подарък червен калъф, черен, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16cm) екран, дву-ядрен Qualcomm
MSM8225 1GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+microSD слот), 5.0 & 0.3Mpix camera, Android 4.0
http://obiavidnes.com/obiava/95673/gigabyte-gsmart-tuku-t2-podaryk-cherven-kalyf

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/95701/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/60969/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

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

Товарни превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/82553/tovarni-prevozi-s-bus
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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/61067/tovarni-prevozi

Gigabyte GSmart Tuku T2 +подарък черен калъф
Gigabyte GSmart Tuku T2 +подарък черен калъф, черен, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16cm) екран, дву-ядрен Qualcomm
MSM8225 1GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+microSD слот), 5.0 & 0.3Mpix camera, Android 4.0
http://obiavidnes.com/obiava/95671/gigabyte-gsmart-tuku-t2-podaryk-cheren-kalyf

Промоционален еднодневен пакет „Зимна идилия” Петък - 27 Февруари - 30%
1 нощувка със закуска, 1 вечеря по меню „Балканска скара на жар”, комплимент с чаша червено вино вместо 139,00 лв.
само за 98,00 лв. за двама
Краят на работната седмица е чудесен повод за една заслужена почивка в добра компания и весело настроение. Ние от
екипа на бутиков хотел Каза Арт Ви предлагаме възможността да се отпуснете в артистичната атмосфера на
ресторант – галерия Каза Арт. Прясно изпечени балкански ястия на жар в камината на ресторанта и божествено вино
от българските изби Ви очакват само този петък 6 Февруари. Очакваме Ви!
Специално за гости на ресторанта предлагаме отстъпка от 25% от всички ястия по меню „Балканска скара на жар”.
Нашите гости ще получат и комплимент с чаша червено вино. Заповядайте в ресторант Каза Арт!
Не забравяйте да резервирате! Местата са ограничени!
Резервации се приемат най-късно до 5 Февруари четвъртък на телефони 0889 508 149 и 06952 24-74
Ваши Биляна, Пламен и екипът на хотел Каза Арт!
http://obiavidnes.com/obiava/95700/promocionalen-ednodneven-paket-zimna-idiliya--petyk---27-fevruari----30

Заден протектор Hama Frame за Apple iPhone 5
Заден протектор Hama Frame за Apple iPhone 5, син
http://obiavidnes.com/obiava/95667/zaden-protektor-hama-frame-za-apple-iphone-5

0882551735 фини шпакловки.4лв. гипсова шпакловка.4лв. латекс.2лв. топлоизолация. обръщане
покрай дог
0882551735,фина шпакловка-4лв.гипсова шпакловка-4лв.латекс-2лв.обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на
лайсни или измазване-6лв.топлоизолация-10лв.минерални мазилки,пръскана мазилка,замазки,зидария,и др.довършителни
ремонти.работи се в кратки срокове,и качеството се вижда на момента.майстор с дългодишна практика ,започване
веднага.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/95699/0882551735-fini-shpaklovki4lv-gipsova-shpaklovka4lv-lateks2lv-toploizolaciya

Мебели от масив от Evrika.bg
Фабрика "Еврика Комерс" за производство на мебели от масивно дърво. Производство и търговия на ретро и класически
мебели от масив по поръчка. Произвежда и продава луксозни мебели от дърво със специален състарен финиш, с уникален
дизайн и с ръчно изработени елементи като дърворезба, интарзия, позлата, френски репродукции и мебели в бароков
стил.
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http://obiavidnes.com/obiava/95698/mebeli-ot-masiv-ot-evrikabg

Калъф "джоб" Hama ELLE "Lady in Pink"
Калъф "джоб" Hama ELLE "Lady in Pink", размер L
http://obiavidnes.com/obiava/95663/kalyf-djob-hama-elle--lady-in-pink

Калъф "джоб" Hama Tom Tailor Crumpled Colors
Калъф "джоб" Hama Tom Tailor Crumpled Colors, размер М, черен
http://obiavidnes.com/obiava/95661/kalyf-djob-hama-tom-tailor-crumpled-colors

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/95697/30-50-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/95696/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/95695/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Калъф "джоб" Hama Tom Tailor
Калъф "джоб" Hama Tom Tailor, размер L, кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/95657/kalyf-djob-hama-tom-tailor

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества, рождени дни и,
абитуриентски баловe 3DKoev - HD - Studio I
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/95694/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
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/95693/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
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/95692/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
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/95691/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

КУПУВАМЕ ПРОДАВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ.
КУПУВАМЕ ПРОДАВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ.Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Ние сме екип от
квалифицирани юристи, специализирани в извършването на всички видове дейности, свързани с регистрация на фирма,
промени в обстоятелствата на търговските дружества, продажба на дружествени дялове, правно обслужване на
дружества, както и всички други услуги, подробно описани в сайта http://kpd-bg.ovo.bg/
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Нашата цел е да предоставим на клиентите ни качествени услуги на разумни цени и в максимално кратки срокове да
постигнем желаните резултати.
При нас ще получите подробна и компетентна информация по всички въпроси, които Ви интересуват. Заедно ще обсъдим
съответните действия, които е необходимо да бъдат предприети. Компетентната правна консултация е от
съществено значение, за да вземете правилното решение.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
PRETOR GROUP INC.
За контакти тел.0892918797 0876154194
http://obiavidnes.com/obiava/95690/kupuvame-prodavame-biznes-firmi
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КУПУВАМЕ ПРОДАВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ.Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми
със задължения.
КУПУВАМЕ ПРОДАВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ.Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Ние сме екип от
квалифицирани юристи, специализирани в извършването на всички видове дейности, свързани с регистрация на фирма,
промени в обстоятелствата на търговските дружества, продажба на дружествени дялове, правно обслужване на
дружества, както и всички други услуги, подробно описани в сайта http://kpd-bg.ovo.bg/
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция - извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Нашата цел е да предоставим на клиентите ни качествени услуги на разумни цени и в максимално кратки срокове да
постигнем желаните резултати.
При нас ще получите подробна и компетентна информация по всички въпроси, които Ви интересуват. Заедно ще обсъдим
съответните действия, които е необходимо да бъдат предприети. Компетентната правна консултация е от
съществено значение, за да вземете правилното решение.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
PRETOR GROUP INC.
За контакти тел.0892918797 0876154194
http://obiavidnes.com/obiava/95689/kupuvame-prodavame-biznes-firmiokazvame-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-

Калъф "джоб" Hama Tom Tailor
Калъф "джоб" Hama Tom Tailor, размер L, сив
http://obiavidnes.com/obiava/95653/kalyf-djob-hama-tom-tailor

Калъф "джоб" Hama Tom Tailor
Калъф "джоб" Hama Tom Tailor, размер М, розов
http://obiavidnes.com/obiava/95651/kalyf-djob-hama-tom-tailor

Калъф "джоб" Hama Tom Tailor
Калъф "джоб" Hama Tom Tailor, размер М, червен
http://obiavidnes.com/obiava/95650/kalyf-djob-hama-tom-tailor

Страничен протектор Hama за Apple iPhone 5
Страничен протектор Hama за Apple iPhone 5, бял
http://obiavidnes.com/obiava/95649/stranichen-protektor-hama-za-apple-iphone-5

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
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За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/95688/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Слушалки Beats by Dre Solo HD On Ear
Слушалки Beats by Dre Solo HD On Ear, тъмно-сини, сгъваеми, оптимизирани за iPhone/iPad/iPod
http://obiavidnes.com/obiava/95687/slushalki-beats-by-dre-solo-hd-on-ear

Слушалки Beats by Dre Solo HD On Ear
Слушалки Beats by Dre Solo HD On Ear, червени, сгъваеми, оптимизирани за iPhone/iPad/iPod
http://obiavidnes.com/obiava/95686/slushalki-beats-by-dre-solo-hd-on-ear

Слушалки Beats by Dre Solo HD On Ear
Слушалки Beats by Dre Solo HD On Ear, черни, сгъваеми, оптимизирани за iPhone/iPad/iPod
http://obiavidnes.com/obiava/95685/slushalki-beats-by-dre-solo-hd-on-ear

Слушалки Beats by Dre Tour In Ear
Слушалки Beats by Dre Tour In Ear, бели, тип "тапи", оптимизирани за iPhone/iPad/iPod
http://obiavidnes.com/obiava/95684/slushalki-beats-by-dre-tour-in-ear

Слушалки Beats by Dre Tour In Ear
Слушалки Beats by Dre Tour In Ear, черни, тип "тапи", оптимизирани за iPhone/iPad/iPod
http://obiavidnes.com/obiava/95683/slushalki-beats-by-dre-tour-in-ear

Слушалки Beats by Dre urBeats In Ear
Слушалки Beats by Dre urBeats In Ear, бели, тип "тапи", оптимизирани за iPhone/iPad/iPod
http://obiavidnes.com/obiava/95682/slushalki-beats-by-dre-urbeats-in-ear

ЗА РЕКЛАМАТА ГОСПОДАРИ НА ЕФИРА
Много интересна реклама.Клипа е от доста години поне 2.В него имаше среща с Господари на ефрира фирмата от
Враца.Много интересно защо ли е публикувана тази обява с други артисти.Това може да отговори само автора на
рекламата.
http://obiavidnes.com/obiava/95678/za-reklamata-gospodari-na-efira

Моторен снегорин
Снегорин Grillo-PETROV:
Двигател – 6,5 к.с., Бензин
Ширина на разчистване – 60см.
Предавки – 5 предни + 2 задни.
Регулиране на ръкава -дистанционно регулиране.
Допълнителна информация ще получите в сайта!
http://obiavidnes.com/obiava/95672/motoren-snegorin

Страница 8/119

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

22.02.2015

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/95670/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/95669/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Заден протектор Hama Frame за Apple iPhone 5/5s
Заден протектор Hama Frame за Apple iPhone 5/5s, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/95668/zaden-protektor-hama-frame-za-apple-iphone-55s

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества, рождени дни и,
абитуриентски баловe 3DKoev - HD - Studio
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/95666/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
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/95665/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
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/95664/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

davam magazin podnaem
magaziniti sa s1s klimatik i sod na ul dunav
http://obiavidnes.com/obiava/95662/davam-magazin-podnaem

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
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За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/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/61018/tovarni-prevozi

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/60986/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

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/95660/30-50-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
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посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/95659/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/95658/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/95656/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/95655/7-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/95654/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/95652/matura---uskoreni-kursove

Слушалки за мобилен телефон HTC Beats by Dre iBeats (UrBeats)
Слушалки за мобилен телефон HTC Beats by Dre iBeats (UrBeats), черни, (bulk package)
http://obiavidnes.com/obiava/95648/slushalki-za-mobilen-telefon-htc-beats-by-dre-ibeats-urbeats

Слушалки за мобилен телефон HTC Beats by Dre Solo dc-9212
Слушалки за мобилен телефон HTC Beats by Dre Solo dc-9212, бели, сгъваеми, 3,5 jack
http://obiavidnes.com/obiava/95647/slushalki-za-mobilen-telefon-htc-beats-by-dre-solo-dc-9212

Слушалки за мобилни устройства Beats by Dre iBeats
Слушалки за мобилни устройства Beats by Dre iBeats, тип тапи, черни
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http://obiavidnes.com/obiava/95646/slushalki-za-mobilni-ustroystva-beats-by-dre-ibeats

Слушалки за мобилни устройства Beats by Dre Studio dc-4566
Слушалки за мобилни устройства Beats by Dre Studio dc-4566, бели, сгъваеми
http://obiavidnes.com/obiava/95645/slushalki-za-mobilni-ustroystva-beats-by-dre-studio-dc-4566

Gamdias EROS GHS2200
Gamdias EROS GHS2200, гейминг, микрофон, червени/черни, USB 2.0
http://obiavidnes.com/obiava/95644/gamdias-eros-ghs2200

Слушалки Gamdias HEBE GHS2300
Слушалки Gamdias HEBE GHS2300, гейминг, микрофон, червени/черни, USB
http://obiavidnes.com/obiava/95643/slushalki-gamdias-hebe-ghs2300

КАСЕТА ЗА Canon i-SENSYS MF211/MF212W/MF216N/MF217W/MF226DN/MF229DW - P№
CRG-737 - Cr9435B002AA - Заб.: 2400k
КАСЕТА ЗА Canon i-SENSYS MF211/MF212W/MF216N/MF217W/MF226DN/MF229DW - P№ CRG-737 - Cr9435B002AA Заб.: 2400k
http://obiavidnes.com/obiava/95642/kaseta-za-canon-i-sensys-mf211mf212wmf216nmf217wmf226dnmf229dw---p-crg-737

22" (55.88 cm) LG 22LY330C
22" (55.88 cm) LG 22LY330C, Commercial Lite, IPS, D-LED HD, DVB-T/C, HDMI, USB, D-SUB
http://obiavidnes.com/obiava/95641/22-5588-cm-lg-22ly330c

Семинарен пакет „Уикенд на здравето” – практики и средства за овладяване на стреса в Арт
хотел Каза Арт 13 - 15 Март 2015
2 нощувки, 2 закуски, 2 вечери със здравословни продукти, всекидневни йога занимания, семинар на тема:
високоефективни естествени средства и техники за справяне със стреса и емоционален мениджмънт от 219,00 лв. на
човек
Каним Ви на семинарен уикенд с практическа насоченост, по време на който, освен че всеки ден ще участвате в йога
занимания, ще се запознаете и с набор от високоефективни естествени средства и техники за справяне със стреса и
емоционален мениджмънт.
Всички знаем, че стресът е един от основните фактори за появата на повечето съвременни болести. Натрупването и
задържането на нервно напрежение и негативни емоции се отразяват неблагоприятно на всички нива на човешкото
същество. Затова, от лекциите на д-р Мариян Иванов, практикуващ хомеопат, фито и апитерапевт, и специалист
вътрешни болести, ще научите:
-какво представлява стресът; кои са основните фактори, които ви стресират и какво е тяхното въздействие върху
организма;
-как да определяте индивидуалното си ниво на стрес и рисковете, свързани с него;
-какви са самозаблудите и измамните начини за справяне със стреса;
-какви храни и лечебни растения повишават устойчивостта ви на стрес;
-как с хомеопатия да противодействате на отрицателните емоции и на провокираните от тях състояния и заболявания
(депресия, паник атаки, чувство за самота и изоставеност, мъка, ревност и др.);
-бързи и ефикасни ментални и дихателни техники за неутрализиране на напрежението;
-техника за точков самомасаж, с която да поддържате висок жизнен тонус;
А заедно с йога инструктора Мими Петкова ще:
-практикувате йога всеки ден, за да научите как чрез движението на тялото да освобождавате заключеното нервно
напрежение;
-научите основни дихателни упражнения от йога, спомагащи премахването на стреса и балансирането на енергията в
тялото;
-научите общи техники и препоръки как да медитирате самостоятелно;
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-участвате в пречистваща огнена церемония за освобождаване от стара, ненужна енергия, която повече не работи за
вас;
-участвате в йога нидра - водена релаксация за посяване на намерения в подсъзнанието
Заповядайте в хотел Каза Арт на 13-ти и 15-ти Март и нека заедно да се заредим с енергия и здраве за пролетните
месеци!
На това място искаме отново да изкажем огромна благодарност на нашите приятели д-р Мариян Иванов и йога
инструкторката Мими Петкова за прекрасната идея и съдействието при изготвянето на второто издание на
Семинарен пакет "Уикенд на здравето" в Арт хотел Каза Арт с. Орешак.
Д-р МАРИЯН ИВАНОВ
Д-р Мариян Иванов е специалист в областта на холистичната и интегративна медицина и здравен коуч. Той е Магистър
по здравен и социален мениджмънт към Университета в Нант, Франция, асоцииран преподавател към катедра
Фармакология и токсикология в Медицински университет, София, специалист по вътрешни болести, преподавател по
хомеопатия към Европейска школа по клинична хомеопатия, основател и собственик на медицински център ФИТОЛЕК. В
лечебната си практика д-р Мариян Иванов съчетава постиженията на съвременната медицина и на хомеопатията с
хилядолетнитe традиции на фитотерапията, ароматотерапията, нутритерапията, апитерапията и др. Д-р Иванов е
автор на формули на хранителни добавки, одобрени и произвеждани за България в САЩ и Франция, създател на формули
на чайове с лечебна насоченост, произвеждани от Българска Чаена Компания, автор на повече от 30 книги и на стотици
статии и публикации в научно–популярни и специализирани издания. Последният му бестселър „Всичко е в твоите ръце” е
в съавторство с академик Норбеков.
МИМИ ПЕТКОВА - йога инструктор
Мими Петкова практикува йога от 2005 г. и е сертифициран инструктор по класическа (Хатха), аеро и детска йога. Има
инициация в рейки и е преминала редица специализирани семинари по йога и балансиран начин на живот, сред които
обучение по приложна психология, курс по ведическо хранене и др. Наред с йога, Мими е посветена и на друга древна наука
– астрологията. Тя е сертифициран астролог и член на Съюз на астролозите „Иван Станчев“. Понастоящем Мими се
обучава за психотерапевт с юнгианска ориентация към БОАП "К. Г. Юнг".
упражнения за повишаване на оздравителните възможности на организма в забързаното ежедневие.
9:15 – 10:00 – Закуска
10:30 – 12:00 – Д-р Иванов: Топ класация на храните и лечебните растения, които повишават устойчивостта ни на
стрес. 3 те „С”, които най бързо и ефикасно възстановяват психо–емоционалния баланс.
12:00 – 16:00 – Свободно време
16:00 – 17:30 – Д-р Иванов: Хомеопатия и още нещо... Кои хомеопатични средства стимулират организма да
неутрализира неблагоприятното въздействие върху него на стреса, гнева, притеснението и чувството за безпокойство.
Как с хомеопатия да противодействаме на отрицателните емоции и на провокираните от тях състояния и заболявания.
Депресия, паник атаки, чувство за самота и изоставеност, мъка, ревност – и при тях хомеопатичната помощ може да
бъде безценна.
17:30 – 18:00 - Чаена пауза
18:00 – 19:00 – Йога нидра - водена релаксация за посяване на намерения в подсъзнанието.
19:00 – 20:00 – Вечеря
20:00 – 21:00 – Време за разговори и обратна връзка
15 март (неделя)
7:45 – 9:15 – Йога с Мими: Основен комплекс от упражнения за поддържане на здравето.
9:15 – 10:00 – Закуска
10:30 – 12:00 – Д-р Иванов: Бързи и ефикасни ментални и дихателни техники за неутрализиране на напрежението.
Позитивно мислене и съставяне на индивидуална утвърдителна формула за увеличаване на устойчивостта ни на стрес.
Как с точков самомасаж да поддържаме добро здраве и висок жизнен тонус.
12:00 – Закриване на семинара
Включени са нагледни материали и голям бележник за водене на записки.
Възможни са корекции в програмата, при възникване на необходимост.
Пакетни цени на човек
* Настаняване в тематична стая Медитация, Еко Арт, Речни истории, Морски импресии, Екзотика, Етноромантика,
Поезия – 219,00 лв.
* Настаняване в тематични студия Нощни тайни и Антични мигове – 229,00 лв.
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* Настаняване в тематично студио 1001 Нощ – 239,00 лв.
* Настаняване в тематичен апартамент Палитра – 249,00 лв.
* Настаняване е тематичен апартамент Легенда – 259,00 лв.
* Настаняване в тематичен апартамент Нова Визия – 269,00 лв.
Гореспоменатите цени са за човек и включват:
2 нощувки в стая, студио или апартамент
2 закуски "Вечна младост"
2 вечери /салата, основно, десерт/
Семинарна програма на тена практики и средства за овладяване на стреса с д-р Мариян Иванов
Йога програма с Мими Петкова
Ползване на финландска панорамна сауна
Ползване на тенис на маса, шах, интернет, безплатен паркинг, всички туристически такси и ДДС
Включени са нагледни и рекламни материали и голям бележник за водене на записки.
* Трети възрастен настанен на допълнително легло в стая, апартамент или студио - 179,00 лв.
Резервирайте още днес Вашия здравословен пакет, местата са ограничени. Резервации се приемат най-късно 10 Март на
тел: 0889 508 149.
http://obiavidnes.com/obiava/95640/seminaren-paket-uikend-na-zdraveto--praktiki-i-sredstva-za-ovladyavane-na-stre

65" (165.10 cm) LG 65UB950V
65" (165.10 cm) LG 65UB950V, 3D ULTRA HD, 4K, DVB-C/T2/S2, HDMI, USB, Smart, Wi-Fi, WIDI, DVR Ready, 2х3D glasses +
LG Video Call Camera AN-VC500, 2 Megapixel
http://obiavidnes.com/obiava/95639/65-16510-cm-lg-65ub950v

Пакет "8- ми Март" в Арт хотел Каза Арт 6 - 8 Март 2015г.
2 нощувки, 2 закуски, 1 вечеря по специалното ни гурме меню на 07 март, дегустация на вина от винарско имение
Драгомир, празнична програма с Руси Русев
от 159 лв. на човек
Честит 8-ми март, мили дами!
Заредете се с усмивки и страхотно настроение!
Нека в тайнствеността на идващите дни, животът да е запазил за Вас най-хубавите изненади. Следвайте сърцето си и
никога не забравяйте колко сте важни, защото жената е това, което вдъхновява света да бъде по-красив и по-нежен.
Пожелаваме Ви време, за да сбъднете всичките си мечти и любим човек с когото да ги споделите.
Бъди жена благословена с любов и нежност надарена, с усмивка вечно озарена и с много радост наградена!
Гореспоменатата цена е на човек и включва
* 2 нощувки със закуски в тематична стая
* 1 вечеря по специалното ни гурме меню на 07 Март
* Дегустация на вина от винарско имение Драгомир
* празнична програма с Руси Русев на 07 Март
* безплатно ползване на финландска панорамна сауна
* безплатно ползване интернет, детски кът с тенис на маса и маса за шах, кабелна тeлевизия, паркинг
* туристическа застраховка, туристически такси и ДДС
Доплащане за студио или апартамент
* 20 лв. на ден за студио
* 30 лв. на ден за апартамент
Доплащане на дете от 4 до 12г. - 49,00 лв.
Цената включва 2 нощувки, 2 закуски и 1 вечеря по детско меню.
Доплащане за възрастен, настанен на допълнително легло - 109,00 лв.
Цената включва 2 нощувки, 2 закуски и 1 вечеря по специално гурме меню "8-ми март".на 07 Март, дегустация на вина от
винарско имение Драгомир
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Празнична програма с Руси Русев на 07 Март
Руси Русев започва професионално да работи през 1975 год., като “Артист оркестрант” в “Бюро естрада” – гр.Бургас.
След казармата има една година концертна дейност из страната с група, като солист вокл. От 1980 г. до 1990 г.
продължава да работи в “Бюро естрада” , ОД Музика гр.Бургас и Балкан турист Сл. Бряг. През 1988 г. става член на
съюза на музикалните дейци в България През 1991 г. сформира оркестър и заминават в бивша Югославия. След като се
връща от там започва да работи самостоятелно. Издава седем албума на касети, компак дискове и видео касети.
Първите два прави сам. От 1995 г. до 2000 г. работи с фирма “Пайнер” гр. Димитровград и правят четири албума.
Последният албум издава с фирма “Стефкос мюзик” гр. Бургас.
Руси Русев създава невероятно настроение с неговата виртуална артистична изява и богата гама от музикални
жанрове.
Винарско имение Драгомир
Създаването на Винарско имение Драгомир е продиктувано от мечтата на двама български енолози- Наталия Гаджева и
Константин Стоев да променят представите за българското вино – атрактивно, интересно, с постоянно качество през
годините, разнообразие във вкусовете на отделните марки.
В основата на сътворяването на вината е опита им като специалисти, подтикван от непрекъснатия интерес към
експеримента.
Вината, произвеждани от младия екип на винарната са основно купажни, получени от гроздето на добре селектирани
редове на определени лозови масиви, контролирани целогодишно от тях.Партидите на отделните марки вина са с
лимитирани количества и се бутилират еднократно, като някои от тях са само за ресторанти и ценители. Преди да се
предложат на пазара, вината имат задължително бутилково стареене като най-елитните партиди съзряват в бутилка
минимум 12 месеца.Надяваме се и Вие да намерите Вашето вино при нас и да превърнете дегустацията в чаша
запомнящо се удоволствие!
На всички, които се интересуват от производствения процес на винификация на гроздето отправямe покана за
посещение на винарната, която е ситуирана в самия Пловдив и е на няколко минути път от Стария град.
Тематична вечер "8-ми Март" в Арт хотел Каза Арт
Събота 07 Март от 19:30 часа
Заповядайте на 07 Март - 13:30 часа в Арт хотел Каза Арт с.Орешак. Не пропускайте шанса да изненадате своята
любима с една по – различна и незабравима празнична вечеря!
Куверт на човек 59,00 лв.
Куверта включва
*Вечеря по специалното ни гурме меню
*Дегустация на 3 вида вина от винарско имение Драгомир
*музикална програма на живо с Руси Русев
Не забравяйте да резервирате до 06.03.2015! Местата са ограничени!
Резервации се приемат на телефони 0889 508 149 или 06952 24 74
Очакваме Ви! Ваши Биляна, Пламен и екипът на хотел Каза Арт!
Радваме се да Ви посрещнем лично!
http://obiavidnes.com/obiava/95638/paket-8--mi-mart-v-art-hotel-kaza-art-6---8-mart-2015g

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/95637/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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79"(200.66 cm) LG 79UB980V
79"(200.66 cm) LG 79UB980V, 3D, ULTRA HD 4K, IPS, DVB-C/T2/S2, HDMI, USB, Wi-Fi, WIDI, CI, DVR Ready + 5.2 Metallic
Design + 2.1 LG NB2540
http://obiavidnes.com/obiava/95636/7920066-cm-lg-79ub980v

Частен детектив-Д
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
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/95635/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya

84"(213.36 cm) LG 84UB980V
84"(213.36 cm) LG 84UB980V, 3D, ULTRA HD, IPS 4K, DVB-T2/DVB-C/DVB-S2, HDMI, USB, LAN, Wi-Fi, WiDi, 2х3D glasses
+ 2.1 LG NB2540 TV Speaker Sound Bar
http://obiavidnes.com/obiava/95634/8421336-cm-lg-84ub980v

Мобилни телефони и смартфони на ниски цени
Ние от щепсел.бг целим да улесним възможно най-много нашите клиенти като предлагаме последните модели на пазара
на уникални за това цени. Пазарувайте комфортно от дома си в Shtepsel.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/95633/mobilni-telefoni-i-smartfoni-na-niski-ceni

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:
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тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/95632/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

32" (81.28 cm) Samsung UE32H5000
32" (81.28 cm) Samsung UE32H5000, FULL HD LED TV, DVB-T/C, 2x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/95631/32-8128-cm-samsung-ue32h5000

Сива Баня Vogue
Голямото разнообразие от плочки за баня, които ще ви предложим ние от Gaudi DS ще ви донесе перфектната баня, за
която сте мечтали. Залагаме изключително много само на качествени производители - фабриките, с които работим, са
ситуирани в Испания, Италия, Турция, Полша, Португалия.
http://obiavidnes.com/obiava/95630/siva-banya-vogue

60"(152.4 cm)Samsung UE60H7000
60"(152.4 cm)Samsung UE60H7000, 3D, FULL HD LED TV, DVB-T/C/S2, Smart HUB, WiFi, LAN, HDMI, USB, 2x3D Glasses
(SSG-5100GB) + Samsung EV-NXF1 Camera NX mini Pink
http://obiavidnes.com/obiava/95629/601524-cmsamsung-ue60h7000

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/95628/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/
http://obiavidnes.com/obiava/95627/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/95626/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/95625/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

78" (198.12 cm) Samsung UE78HU8500
78" (198.12 cm) Samsung UE78HU8500, 3D, 4K UltraHD Curved LED TV, DVB-T/C/S2, , WiFi, LAN, HDMI, USB, 2x3D Glasses
(SSG-5100GB) + Samsung EV-NXF1 Camera NX mini Pink
http://obiavidnes.com/obiava/95624/78-19812-cm-samsung-ue78hu8500

Батерия (замесител) за телефон Nokia 2610/6020/6021/6061
Батерия (замесител) за телефон Nokia 2610/6020/6021/6061, 3.7V/900mAh
http://obiavidnes.com/obiava/95623/bateriya-zamesitel-za-telefon-nokia-2610602060216061

Пробни матури по математика в София
Пробни матури по математика за 7 и 12 клас в София, Пловдив и Варна от Академия А+ /тел.: 0895 15 15 91/. А+
организира онлайн изпити с цел проверка на знанията и отстраняване на съществуващите пропуски.
http://obiavidnes.com/obiava/95622/probni-maturi-po-matematika-v-sofiya

Уроци по френски език
Учете френски 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 Ние ще ви помогнем с
подготовката в училище, за изпити за международни сертификати, за явяване на интервю за работа и събеседване; в
случай, че ви се налага интензивна комуникация на езика - по общ и бизнес профил. 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/95621/uroci-po-frenski-ezik

Ipod touch и Iphones
Интернет предлага възможност вече да пазаруваш от дома си. Щепсел е дългогодишен търговец в света на мобилните
телефони, смартфони и други технологични предложения. Разгледайте сега и последните ни оферти за Apple, Iphone,
Ipod и други технологични достижения!
http://obiavidnes.com/obiava/95570/ipod-touch-i-iphones

Батерия (замесител) за телефон Nokia 6730/6303
Батерия (замесител) за телефон Nokia 6730/6303, 3.7V 1200 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/95620/bateriya-zamesitel-za-telefon-nokia-67306303

Пробни матури по математика в София
Пробни матури по математика за 7 и 12 клас в София, Пловдив и Варна от Академия А+ /тел.: 0895 15 15 91/. А+
организира онлайн изпити с цел проверка на знанията и отстраняване на съществуващите пропуски.

Страница 18/119

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

22.02.2015

http://obiavidnes.com/obiava/95619/probni-maturi-po-matematika-v-sofiya

Батерия (замесител) за телефон Sony BST-33
Батерия (замесител) за телефон Sony BST-33, 3.7V/900 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/95618/bateriya-zamesitel-za-telefon-sony-bst-33

ЧЕХИЯ ЛЕГАЛНА РАБОТА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ЧЕХИЯ 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 евро,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/95617/chehiya-legalna-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo

Инкубатори
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 18яйца,35,55,75,100,150,175 и 200броя яйца.
Поемаме гаранция за своите инкубатори за един сезон.Начина за употреба е лесен дори за начинаещти
клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат
всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до
0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната.Заповядайте на сайта ни за да разгледате
предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/95616/inkubatori

Батерия (замесител) за телефон Sony Z800/G700/K800i/Z750
Батерия (замесител) за телефон Sony Z800/G700/K800i/Z750, 3.7V/900 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/95615/bateriya-zamesitel-za-telefon-sony-z800g700k800iz750

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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http://obiavidnes.com/obiava/95614/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/95613/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/95612/cours-de-bulgare-pour-trangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
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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/95611/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Възможност за допълнителни доходи
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/95610/vyzmojnost-za-dopylnitelni-dohodi

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/95609/30-50-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/95608/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
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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/95607/30-50-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/95606/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/95605/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

Адвокатска кантора Търговско Право : ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ - Предлагаме
Перфектно Юридическо Съдействие за ЕООД , ООД , СД , АД , ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и

Страница 22/119

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

22.02.2015

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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !

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 )
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/95604/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 !
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Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !

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 )
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/95603/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os
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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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !

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 )
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/95602/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Калъф "джоб" Gigabyte GSmart Color Block G1
Калъф "джоб" Gigabyte GSmart Color Block G1, черен
http://obiavidnes.com/obiava/95601/kalyf-djob-gigabyte-gsmart-color-block-g1

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/95600/ispanski-ezik---kursove-i-uroci

Френски език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по систeмата ECHO.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/95599/frenski-ezik----kursove-i-individualni-uroci

Италиански език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по италиански език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системата Progetto Italiano;
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
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- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/95598/italianski-ezik---kursove-i-individualni-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/95597/angliyski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

Немски език - курсове и уроци
Курсове и индивидуални уроци по немски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по системите на издателство „Хюбер” –Schritte International и Ciel – студенти и възрастни; Planet и
Lagune – деца и ученици.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение – през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни.
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/95596/nemski-ezik---kursove-i-uroci

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/95595/seksualni-stimulanti

LG Optimus L70 (D320N) +подарък Quick Window Cover
LG Optimus L70 (D320N) +подарък Quick Window Cover, черен, 3G, GPS, 4.5" (10.43 cm) сензорен IPS дисплей, дву-ядрен
Cortex-A7 1.2GHz, 1GB RAM, 4GB памет (+microSD слот), 5.0Mpix camera, Android 4.4
http://obiavidnes.com/obiava/95594/lg-optimus-l70-d320n-podaryk-quick-window-cover

Предлагаме инкубатори
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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/95593/predlagame-inkubatori

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/95592/elektricheska-vydica-s-distancionno-i-avtomatichna-smyana-na-rejima

Металотърсач с PIC контролер
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи". http://gold2013.tk/ За
контакти GSM 0876709831
http://obiavidnes.com/obiava/95591/metalotyrsach-s-pic-kontroler

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
http://obiavidnes.com/obiava/95590/inkubatori---pozvyni-i-zatvori

LG Optimus L90 (D405N) +подарък Quick Window Cover
LG Optimus L90 (D405N) +подарък Quick Window Cover, черен, 3G, GPS, 4.7" (11.94 cm) сензорен IPS екран, четири-ядрен
Cortex-A7 1.2 GHz, 1GB RAM, 8GB памет (+microSD слот), 8Mpix camera, Android 4.4
http://obiavidnes.com/obiava/95589/lg-optimus-l90-d405n-podaryk-quick-window-cover

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/95588/rabota-v-svobodnoto-vreme

10.1" (25.65 cm) Lenovo Thinkpad Tablet 10 (MTM20C10029)
10.1" (25.65 cm) Lenovo Thinkpad Tablet 10 (MTM20C10029), 4G, четириядрен Intel Atom Z3795 1.59/2.39 GHz, 4GB RAM,
64GB Flash памет (+microSD), Windows 8.1 Pro, 570g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/95587/101-2565-cm-lenovo-thinkpad-tablet-10-mtm20c10029

7" (17.78 cm) Samsung SM-T235 Galaxy Tab 4
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7" (17.78 cm) Samsung SM-T235 Galaxy Tab 4, LTE, четириядрен Cortex-A7 1.2 GHz, 1.5GB RAM, 8GB Flash памет
(+microSD), Android 4.4.2 , 276g, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/95586/7-1778-cm-samsung-sm-t235-galaxy-tab-4

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/95585/otslabnete-s-lida

40"(101.60 cm) Sony KDL-40R480BB
40"(101.60 cm) Sony KDL-40R480BB, Full HD Edge LED, DVB-C/T, Wi-Fi, WLAN, HDMI, USB + Sony CP-F5 Portable power
supply 5000mAh, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/95584/4010160-cm-sony-kdl-40r480bb

40"(101.60 cm) Sony KDL-40W605
40"(101.60 cm) Sony KDL-40W605, Full HD Edge LED, DVBS2-C/T2/S2, Wi-Fi, WLAN, HDMI, USB + Sony CP-F5 Portable
power supply 5000mAh, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/95583/4010160-cm-sony-kdl-40w605

42"(106.68 cm) Sony KDL-42W706BS
42"(106.68 cm) Sony KDL-42W706BS, Full HD Edge LED, DVBS2-C/T2/S2, WLAN, WiFi HDMI, USB, + Sony CP-F5 Portable
power supply 5000mAh, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/95582/4210668-cm-sony-kdl-42w706bs

42"(106.68 cm) Sony KDL-42W805
42"(106.68 cm) Sony KDL-42W805, 3D, Full HD Edge LED, DVBS2-C/T2/S2, Wi-Fi, WLAN, HDMI, USB, 2х3D glasses + Sony
CP-F5 Portable power supply 5000mAh, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/95581/4210668-cm-sony-kdl-42w805

42"(106.68 cm) Sony KDL-42W815
42"(106.68 cm) Sony KDL-42W815, 3D, Full HD Edge LED, DVBS2-C/T2/S2, Wi-Fi, WLAN, HDMI, USB, 2х3D glasses + Sony
CP-F5 Portable power supply 5000mAh, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/95580/4210668-cm-sony-kdl-42w815

55" (139.70 cm) Sony KD-55X8505B
55" (139.70 cm) Sony KD-55X8505B, 4K, Ultra HD, LED with Local dimming, Skype cam built-in, 3D passive, 2х3D glasses + 2.1
Sony HT-CT60BT with Bluetooth
http://obiavidnes.com/obiava/95579/55-13970-cm-sony-kd-55x8505b

60" (152.4 cm) Sony KDL- 60W855BB
60" (152.4 cm) Sony KDL- 60W855BB, 3D, Full HD, Edge LED, DVBS2-C/T2/S2, WLAN, WiFi, HDMI, USB, 2x3D glasses +
фотоапарат Sony Cyber Shot DSC-W830 + case + 8GB card
http://obiavidnes.com/obiava/95578/60-1524-cm-sony-kdl--60w855bb

79" (200.66 cm) Sony KD-79X9005
79" (200.66 cm) Sony KD-79X9005, 3D, 4K Ultra HD LED, DVBS2-C/T2/S2, Wi-Fi, Internet, HDMI, USB, 2x3D glasses, Port
Replicator + 32"(81.28 cm) Sony KDL-32R410 HD Ready Edge LED, DVB-C HD/T, XR 100Hz, HDMI
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http://obiavidnes.com/obiava/95577/79-20066-cm-sony-kd-79x9005

Батерия (замесител) за телефон BlackBerry 8700/8300/8530
Батерия (замесител) за телефон BlackBerry 8700/8300/8530, 3.7V/1200 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/95576/bateriya-zamesitel-za-telefon-blackberry-870083008530

Батерия (замесител) за телефон Blackberry Curve 9220/9320/9315
Батерия (замесител) за телефон Blackberry Curve 9220/9320/9315, 3.7V/1550 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/95575/bateriya-zamesitel-za-telefon-blackberry-curve-922093209315

Батерия (замесител) за телефон Gigabyte Gsmart PDA G1345/G1317/G1355
Батерия (замесител) за телефон Gigabyte Gsmart PDA G1345/G1317/G1355, 3.7V/1500mAh
http://obiavidnes.com/obiava/95574/bateriya-zamesitel-za-telefon-gigabyte-gsmart-pda-g1345g1317g1355

Мотофреза
Мотофреза VIKING – VH 660:
Двигател – Бензинов, Четиритактов, B&S Serie 800 OHV.
Въздушно охлаждане, едноцилиндров, хоризонтален изходящ вал на лагерно окачване, висящи клапани, запалване чрез
стартер с въже.
Работна фреза – Ширина 30 /60 / 90 см (със странични дискове).
Тегло – 71 кг.
Допълнителна информация ще откриете в сайта!
http://obiavidnes.com/obiava/95573/motofreza

Батерия (замесител) за телефон Samsung SGH-J600/GT-C3050C
Батерия (замесител) за телефон Samsung SGH-J600/GT-C3050C, 3.7V/850 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/95572/bateriya-zamesitel-za-telefon-samsung-sgh-j600gt-c3050c

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/95571/ozonator-za-hladilnik

Магнитен подавач „Трета ръка”
Магнитен подавач „Трета ръка” - служи за захващане на малки метални предмети, които трябва да си самоподавате по
време на работа (пирони, винтове, шайби, отверки, клещи и др. подобни), за да могат да са свободни и двете ви ръце по
време на работа. Подходящ е за подарък за мъж – хем забавно, хем полезно! Цена: 9 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/95569/magniten-podavach-treta-ryka

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.
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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). За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/95568/magnitni-yonizirashti-pristavki-za-pestene-na-gorivo

Електронни бидета от ТехноМаг
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. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/95567/elektronni-bideta-ot-tehnomag

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/95566/30-50-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/95565/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/95564/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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,
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телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://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/95563/detektivska-agenciya-foks-burgasvarna-detektivski-uslugi

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/95562/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Дестилатор за вода от ТехноМаг
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/95561/destilator-za-voda-ot-tehnomag

Йонизатор с озонатор от ТехноМаг
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/95560/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

Пречиствател-йонизатор на въздуха с активна мултифилтърна система
Пречиствател-йонизатор на въздуха с активна мултифилтърна система – Ако имате проблеми с алергии на дихателните
пътища или ако живеете, или работите в помещение, което не може да се проветрява нормално по редица причини
(близост до прашни и шумни улици, досадни насекоми, липса на външни прозорци, много хора в едно помещение и т.н.),
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вече имате решение. Това е активният въздухопречиствател-йонизатор на LANAFORM. Уредът събира частици като
прах, гъбички, бактерии, пърхот, дим и други алергени, както и различни видове вируси. Отрицателно заредените йони
привличат частиците, намиращи се във въздуха, правят ги твърде тежки за да останат във въздуха и по този начин
предпазват хората от вдишването им. Замърсяванията се отлагат в мултифилтърната система на уреда и въздухът се
връща напълно пречистен и обезпаразитен в помещението. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.
TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994
http://obiavidnes.com/obiava/95559/prechistvatel-yonizator-na-vyzduha-s-aktivna-multifiltyrna-sistema

Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1"
За идеално пречистване на въздуха в помещението. С антиалергично и антибактериално действие. За ефективно
отстраняване на миризми, дим, прах, тежки метали, алергени и всякакви други замърсявания на въздуха в затворени
жилищни помещения, спални, офиси. С H.E.P.A., активен карбонов и фотокатализационни филтри, плюс озонатор,
йонизатор, вентилатор и ароматизатор. CE сертифициран. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/95558/kompleksna-vyzduhoprechistvatelna-sistema-8-v-1

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, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/95557/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Батерия (замесител) за телефон Sony K750/D750
Батерия (замесител) за телефон Sony K750/D750, 3.7V/900 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/95556/bateriya-zamesitel-za-telefon-sony-k750d750

Възможност за допълнителни доходи
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/95555/vyzmojnost-za-dopylnitelni-dohodi

Калъф "джоб" Gigabyte GSmart Brown
Калъф "джоб" Gigabyte GSmart Brown, черен
http://obiavidnes.com/obiava/95554/kalyf-djob-gigabyte-gsmart-brown

Курс по счетоводство.
Курс по счетоводство.
Получавате професионална квалификация за професията оперативен счетоводител на половин цена. Промоцията важи
за периода от 18.02.2015г. до 25.02.2015г.
http://www.onlineobuchenie.com/
Запишете се веднага.
Тел: 02/983 1900
GMS:089 855 1198
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E-mail: martilenfm@gmail.com
Web: www.onlineobuchenie.com
Курс по счетоводство.
Web: www.onlineobuchenie.com
http://obiavidnes.com/obiava/95553/kurs-po-schetovodstvo

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/95552/30-50-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/95551/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/95550/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Калъф "джоб" Gigabyte GSmart Color Block G1
Калъф "джоб" Gigabyte GSmart Color Block G1, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/95549/kalyf-djob-gigabyte-gsmart-color-block-g1

Калъф "джоб" Gigabyte GSmart Color Block G1
Калъф "джоб" Gigabyte GSmart Color Block G1, зелен/черен
http://obiavidnes.com/obiava/95548/kalyf-djob-gigabyte-gsmart-color-block-g1

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/95547/3d-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/95546/3d-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/95545/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Разговорен английски
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
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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/95544/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
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/95543/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
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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/95542/ruski-ezik---individualno-i-v-malki-grupi

Разговорен Английски с бизнес насоченост
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/95541/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

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
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-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/95540/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/54959/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito
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Калъф "джоб" Gigabyte GSmart GREEN
Калъф "джоб" Gigabyte GSmart GREEN, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/95539/kalyf-djob-gigabyte-gsmart-green

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/95538/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/95537/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/95536/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Калъф "джоб" Gigabyte GSmart Navy
Калъф "джоб" Gigabyte GSmart Navy, син
http://obiavidnes.com/obiava/95535/kalyf-djob-gigabyte-gsmart-navy

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/95534/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

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
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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/95533/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-ruse-shumen-silistra-svishtov-v

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия без посредници в България - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/95532/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/95531/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-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
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Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/95530/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/95529/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия без посредници в България - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- 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/95528/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

ТОП ОФЕРТА №1-ИЗКУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,финансови и
юридически проблеми.
ТОП ОФЕРТА №1-ИЗКУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,финансови и юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
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След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797 0876154194
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/95527/top-oferta-1-izkupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniyafinansovi-i-yuridicheski-p

ИЗКУПУВАНЕ НА БИЗНЕС-АД ЕАД ООД ЕООД и други със задължения и юридически
проблеми.
ТОП ОФЕРТА №1-ИЗКУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,финансови и юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797 0876154194
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/95526/izkupuvane-na-biznes-ad-ead-ood-eood-i-drugi-sys-zadyljeniya-i-yuridicheski-problem

PRETOR GROUP INC. ИЗКУПУВАМЕ-АД ЕАД ООД ЕООД
ТОП ОФЕРТА №1-ИЗКУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,финансови и юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797 0876154194
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/95525/pretor-group-inc-izkupuvame-ad-ead-ood-eood

ТОП ОФЕРТА №1-ИЗКУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,финансови и
юридически проблеми.
ТОП ОФЕРТА №1-ИЗКУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,финансови и юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
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След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797 0876154194
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/95524/top-oferta-1-izkupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniyafinansovi-i-yuridicheski-p

Калъф "джоб" Gigabyte GSmart New Block G2
Калъф "джоб" Gigabyte GSmart New Block G2, черен
http://obiavidnes.com/obiava/95523/kalyf-djob-gigabyte-gsmart-new-block-g2

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/95522/otslabnete-s-lida

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/95521/30-50-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/95520/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
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За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/95519/30-50-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/95518/-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/95517/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ЧЕХИЯ ГАРАНТИРАНА РАБОТА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
БЕЗ ТАКСИ В 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 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/95516/chehiya-garantirana-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo

Калъф "джоб" Gigabyte GSmart Spalsh
Калъф "джоб" Gigabyte GSmart Spalsh, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/95515/kalyf-djob-gigabyte-gsmart-spalsh

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,
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а вие си гарантирате спокойствие и постигнати резултати.0894973232
http://obiavidnes.com/obiava/95514/otslabni-s-meizitang

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/95513/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/95512/7-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/95511/kandidat-studenti---uskoreni-kursove-i-uroci

БИО СОК НОНИ 330ml (Концентрат) Хранителна добавка
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.
Съставки: 100% Био Сок от плода Нони (Morinda citrifolia L) от сертифицирани органични плодове.
http://obiavidnes.com/obiava/95510/bio-sok-noni-330ml-koncentrat---hranitelna-dobavka

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/95509/matura---uskoreni-kursove

Био сок от ОРГАНИЧЕН НАР
Био сок от ОРГАНИЧЕН НАР - Райски плод (Концентрат)
Хранителна добавка
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
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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.
Съдържание: 330 мл стъклена бутилка
http://obiavidnes.com/obiava/95508/bio-sok-ot-organichen-nar

Био сок от ОРГАНИЧЕН АКАЙ
Био сок от ОРГАНИЧЕН АКАЙ - Силния плод на тропическите гори (Концентрат)
Хранителна добавка
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.
Съдържание: 330 мл стъклена бутилка
http://obiavidnes.com/obiava/95507/bio-sok-ot-organichen-akay

БИО СОК ОРГАНИЧЕН МОРСКИ ЗЪРНАСТЕЦ
БИО СОК ОРГАНИЧЕН МОРСКИ ЗЪРНАСТЕЦ(облепиха) - "Лимон" на Севера
(Концентрат) Хранителна добавка
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/95506/bio-sok-organichen-morski-zyrnastec

Свидетелства за съдимост: превод и легализация
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и др. Заверки на преводи на документи от чужбина в МВнР и
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на свидетелства за съдимост, съдебни решения, нотариални актове, удостоверения за раждане и
наследници, пълномощни, дипломи, академични справки, медицински документи и други във всички държавни институции
и чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
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http://obiavidnes.com/obiava/95505/svidetelstva-za-sydimost-prevod-i-legalizaciya

БИО СОК ОТ СИНЯ БОРОВИНКА, 330ml
БИО СОК ОТ СИНЯ БОРОВИНКА, 330ml (Концентрат)
Хранителна добавка
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/95504/bio-sok-ot-sinya-borovinka-330ml

БИО СОК ОТ ОРГАНИЧЕН БЪЗ, 330 ml
БИО СОК ОТ ОРГАНИЧЕН БЪЗ, 330 ml (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.
Препоръчителен прием: Два пъти на ден по 15 мл. След отваряне изконсумирайте сока бързо.
http://obiavidnes.com/obiava/95503/bio-sok-ot-organichen-byz-330-ml

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/95502/rabota-za-30-min-na-den

Калъф "джоб" Gigabyte GSmart Strap
Калъф "джоб" Gigabyte GSmart Strap, бял
http://obiavidnes.com/obiava/95501/kalyf-djob-gigabyte-gsmart-strap

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/95500/seksualni-stimulanti

Масажна кушетка MagicPRO-3 Трисекторна
Масажна кушетка MagicPRO-3 Трисекторна
Масажните легла " MagicPRO-3" се предлагат в кремав и черен цвят.
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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
трансформира в достатъчно удобна за пренасяне чанта.

Комплектът "MagicPRO-3" съдържа:
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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/95499/masajna-kushetka-magicpro-3-trisektorna

Калъф "джоб" Gigabyte GSmart Strap
Калъф "джоб" Gigabyte GSmart Strap, червен
http://obiavidnes.com/obiava/95498/kalyf-djob-gigabyte-gsmart-strap

Внимание измама за работа в Чехия
ВНИМАНИЕ ИЗМАМА ОТ ТЕЛЕФОН 0886090826. АКО НЕ ЗНАЕТЕ КОИ СА , ТОВА СА ИЗМАМНИЦИТЕ ОТ РУСЕ,
КОИТО ОТГОВАРЯХА НА ТЕЛЕФОН 082823446, НО СЕГА СА СМЕНИЛИ НОМЕРА СИ. НЕ ВИ ИСКАТ ТАКСА В
БЪЛГАРИЯ, А МНОГО ЯСНО Е,ЧЕ НЕ РАБОТЯТ И БЕЗ ПАРИ. ПЛАЩАТЕ Я В ЧЕХИЯ НА ГОСПОДИНА ИЗВЕСТЕН ОТ
ТОЗИ КЛИП :
http://gospodari.com/%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0-%D0%B7%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B
1%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%85%D0%B8%D1%8F---2-video33957.html
http://obiavidnes.com/obiava/95497/vnimanie-izmama-za-rabota-v-chehiya

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/95496/otslabnete-s-lida

Калъф "джоб" Gigabyte Strap
Калъф "джоб" Gigabyte Strap, черен
http://obiavidnes.com/obiava/95495/kalyf-djob-gigabyte-strap

0887232146, фини шпакловки - гаранция за качество. гипсова шпакловка - гаранция за качество.
латекс
0887232146-без почивен ден.
ФИНИ ШПАКЛОВКИ,ГИПСОВА ШПАКЛОВКА,ЛАТЕКС БЯЛ И ЦВЕТЕН,ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ,ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ
ПВЦ ДОГРАМА С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНА,МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ,ЗАМАЗКИ,ЗИДАРИЯ, БЪРЗО КОРЕКНО И
КАЧЕСТВЕНО НА РАЗУМНИ ЦЕНИ ,ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.0887232146,договаряне на цените.
http://obiavidnes.com/obiava/95494/0887232146-fini-shpaklovki---garanciya-za-kachestvo-gipsova-shpaklovka---garanciya-

Слушалка Jabra Extreme 2
Слушалка Jabra Extreme 2, бяла, Bluetooth
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http://obiavidnes.com/obiava/95493/slushalka-jabra-extreme-2

Батерия (оригинална) за лаптоп HP ProBook 440
Батерия (оригинална) за лаптоп HP ProBook 440, съвместима с 445/450/450/455/470/ElitePad 900, 9cell, 10.8V, 8400mAh
http://obiavidnes.com/obiava/95492/bateriya-originalna-za-laptop-hp-probook-440

Батерия (оригинална) за лаптоп HP ProBook 5330m
Батерия (оригинална) за лаптоп HP ProBook 5330m, 6cell, 14.8V, 2800mAh
http://obiavidnes.com/obiava/95491/bateriya-originalna-za-laptop-hp-probook-5330m

Батерия (заместител) за Asus Eee PC 700
Батерия (заместител) за Asus Eee PC 700, съвместима с 701/900, 6cell, 7.4V, 6600mAh
http://obiavidnes.com/obiava/95490/bateriya-zamestitel-za-asus-eee-pc-700

Батерия (заместител) за лаптоп Acer Aspire 2920
Батерия (заместител) за лаптоп Acer Aspire 2920, съвместима с 3620/5540 Series, 6cell, 10.8V, 5200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/95489/bateriya-zamestitel-za-laptop-acer-aspire-2920

Батерия (заместител) за лаптоп ASUS A46
Батерия (заместител) за лаптоп ASUS A46, съвместима с A56/K46/K56/P55/P56/S46/S550/S56/Vivobook s550, 4cell, 14.4V,
2600mAh
http://obiavidnes.com/obiava/95488/bateriya-zamestitel-za-laptop-asus-a46

Батерия (заместител) за лаптоп DELL Studio 1450
Батерия (заместител) за лаптоп DELL Studio 1450, съвместима с 1450n/1457/1458/1558R/U597P, 6cell, 10.8V, 4400mAh
http://obiavidnes.com/obiava/95487/bateriya-zamestitel-za-laptop-dell-studio-1450

Батерия (заместител) за лаптоп Toshiba Qosmio T750
Батерия (заместител) за лаптоп Toshiba Qosmio T750, съвместима с T751/T851/V65/F65/F750/F755, 6cell, 10.8V, 4400mAh
http://obiavidnes.com/obiava/95486/bateriya-zamestitel-za-laptop-toshiba-qosmio-t750

Клипси за гаци
МАРИНА РОМЕА продава метални клипси за затваряне на опаковъчни мрежи тип гаци.
Те са специално проектирани елементи за завръзване на гацата с метален клипс посредством опаковъчни клипс-машини
за плодове и зеленчуци.Затварянето на гацата става посредством педал.След това едновременно излизат две клипси и
мрежата се отрязва с нож.
Предлагат се в кутия по 10 000 броя.
Размери на клипсите:
ширина 9,3 мм
височина 9,3 мм
Цена на кутия с 10 000 бр. метални клипси: 32лв
Доставки на клипсове за гаци до всеки един град и село в България.Бърза доставка за 1-2 работни дни по
куриер(ЕКОНТ,СПИДИ,ТИП ТОП КУРИЕР) с наложен платеж в цялата страна до вашия дом или офис.Доставката се
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извършва с -20 процента отстъпка от куриерската тарифа за всички наши клиенти !
Телефон за поръчки и доставка: 0887843478
http://obiavidnes.com/obiava/95485/klipsi-za-gaci

Батерия (заместител) за лаптоп Toshiba TECRA A11
Батерия (заместител) за лаптоп Toshiba TECRA A11, съвместима с M11/S11/SATELLITE PRO S500, 6cell, 10.8V, 4400mAh
http://obiavidnes.com/obiava/95484/bateriya-zamestitel-za-laptop-toshiba-tecra-a11

Калъф за таблет Port Designs Tulum до 7"(17.78cm)
Калъф за таблет Port Designs Tulum до 7"(17.78cm), черен
http://obiavidnes.com/obiava/95483/kalyf-za-tablet-port-designs-tulum-do-71778cm

Чанта за лаптоп
Чанта за лаптоп, Port Designs Boston IV 10"/12"
http://obiavidnes.com/obiava/95482/chanta-za-laptop

Батерия (оригинална) за лаптоп HP nc8230
Батерия (оригинална) за лаптоп HP nc8230, съвместима с nc8430/nx8220/nx8420/nx9420/nw8240/nw8440/nx7400/8510/8710,
6cell, 10.8V, 4400mAh
http://obiavidnes.com/obiava/95481/bateriya-originalna-za-laptop-hp-nc8230

Батерия (оригинална) за лаптоп Toshiba Satellite L10
Батерия (оригинална) за лаптоп Toshiba Satellite L10, съвместима с L20/L30/L35/L100, 8cell, 14.8V, 4300mAh
http://obiavidnes.com/obiava/95480/bateriya-originalna-za-laptop-toshiba-satellite-l10

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/95479/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Детективска Агенция Инкогнито -издиване,наблюдение,проучване,справки,иневери
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
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с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/95478/detektivska-agenciya-inkognito--izdivanenablyudenieprouchvanespravkiineveri

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
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/95477/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-plovdiv--pazardjik-haskovo

Слушалки Hama "uRage Earbuds"
Слушалки Hama "uRage Earbuds", черно/сини
http://obiavidnes.com/obiava/95476/slushalki-hama-urage-earbuds

Бензинова косачка под наем
Бензинова косачка компактна, маневрена и лека, ширина на косене 60 см, въртящи се ножове на 360 градуса.
Предназначена е за косене на малки и средно големи площи.
http://obiavidnes.com/obiava/95475/benzinova-kosachka-pod-naem

Калъф за електронна книга Hama "Piscine" до 10.1" (25.65cm)
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Калъф за електронна книга Hama "Piscine" до 10.1" (25.65cm)
http://obiavidnes.com/obiava/95474/kalyf-za-elektronna-kniga-hama-piscine-do-101-2565cm

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/95473/3d-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/95472/3d-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/95471/3d-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/95470/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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

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 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/95469/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
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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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !

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 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
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http://obiavidnes.com/obiava/95468/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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !

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 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/95467/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Искам да ми го..нежно и страстно
Снимките които виждаш са 100% реални,!
Не съм от клуб,Осъществи мечтите си пожелай ме,
при мен ще откриеш спокойствието което търсиш.
Гарантирам добро отношение,дискретност и хигиена!
Разполагам с терен, но мога да дойда и при теб! Посещавам хотели, адреси, офиси.
В случай, че не отговарям, значи съм заета - пробвай по-късно отново !
http://obiavidnes.com/obiava/95466/iskam-da-mi-gonejno-i-strastno

Преводи на лични и фирмени документи
Преводаческа агенция Нов Век извършва качествени преводи на Английски, Немски, Турски, Гръцки, Португалски,
Френски, Италиански, Испански, Арабски, Китайски, Иврит и много други езици. Заверки на преводи на документи от
чужбина и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на актове за раждане, дипломи, академични справки, нотариални актове, медицински
документи, свидетелства за съдимост, съдебни решения и други във всички държавни институции и чуждестранни
посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/95465/prevodi-na-lichni-i-firmeni-dokumenti

КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro 400 M401/400 M425 - Black Twin pack - P№ CF280XD - Заб.: 2x6900k
КАСЕТА ЗА HP LaserJet Pro 400 M401/400 M425 - Black Twin pack - P№ CF280XD - Заб.: 2x6900k
http://obiavidnes.com/obiava/95464/kaseta-za-hp-laserjet-pro-400-m401400-m425---black-twin-pack---p-cf280xd---zab

Зарядно у-во Hama Auto Detect
Зарядно у-во Hama Auto Detect, 220V to 2хUSB, 5V/2100 mA, универсално
http://obiavidnes.com/obiava/95463/zaryadno-u-vo-hama-auto-detect

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/95462/otslabnete-s-lida

ЧЕХИЯ ДЪЛГОСРОЧНА РАБОТА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
БЕЗ КОМИСИОН В БЪЛГАРИЯ С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И СТАЖА СЕ ПРИЗНАВА В
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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/95461/chehiya-dylgosrochna-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo

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/95460/bylgarski-ezik-za-chujdenci
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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/95459/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/95458/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
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-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/95457/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Зарядно у-во Hama Auto Detect
Зарядно у-во Hama Auto Detect, 220V to 2хUSB, 5V/4800 mA, универсално
http://obiavidnes.com/obiava/95456/zaryadno-u-vo-hama-auto-detect

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/95455/30-50-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/95454/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/95453/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

СЕКС, ЕРОТИКА и ..... ОЩЕ НЕЩО -ЗА ВРЪЗКА ОТ БЪЛГАРИЯ GSM: 090 363 020 И ОТ
ГЪРЦИЯ GSM: 909 19 27 260
СЕКС, ЕРОТИКА и ..... ОЩЕ НЕЩО -ЗА ВРЪЗКА ОТ БЪЛГАРИЯ GSM: 090 363 020 И ОТ ГЪРЦИЯ GSM: 909 19 27 260
http://obiavidnes.com/obiava/95452/seks-erotika-i--oshte-neshto--za-vryzka-ot-bylgariya-gsm-090-363-020-i-ot-gyrc
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КУПОНА Е НОН СТОП САМО ПРИ НАС- WWW.GEPIMEBG.COM
КУПОНА Е НОН СТОП САМО ПРИ НАС- WWW.GEPIMEBG.COM
http://obiavidnes.com/obiava/95451/kupona-e-non-stop-samo-pri-nas--wwwgepimebgcom

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/95450/seks-igri-v-nay--dobriyat-sayt-za-erotika-i-zabavleniya-poseti-wwwsexchecom

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

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

www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/95449/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

КУПОНА Е НОН СТОП САМО ПРИ НАС- WWW.GEPIMEBG.COM
КУПОНА Е НОН СТОП САМО ПРИ НАС- WWW.GEPIMEBG.COM
http://obiavidnes.com/obiava/95448/kupona-e-non-stop-samo-pri-nas--wwwgepimebgcom

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
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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/95447/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
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O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/95446/masajna-kushetka-magicpro-2

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/95445/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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/95444/otslabni-s-meizitang

Виброколан - VIBRO TON
Виброколан - VIBRO TON Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита, изгорете мазнините, облекчете болките в мускулите, освободете се от стреса и напрежението с колана за отслабване MONDIAL!
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 79, 00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
www.miramarket.net
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http://obiavidnes.com/obiava/95443/vibrokolan---vibro-ton

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.......................!!!
ТОП ОФЕРТА №1-ИЗКУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,финансови и юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797 0876154194
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/95442/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya

ИЗКУПУВАНЕ НА БИЗНЕС-АД ЕАД ООД ЕООД и други със задължения и юридически
проблеми.
ТОП ОФЕРТА №1-ИЗКУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,финансови и юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797 0876154194
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/95441/izkupuvane-na-biznes-ad-ead-ood-eood-i-drugi-sys-zadyljeniya-i-yuridicheski-problem

Зарядно за кола PNY 12V/USB
Зарядно за кола PNY 12V/USB, 5V/2100mA, бял
http://obiavidnes.com/obiava/95440/zaryadno-za-kola-pny-12vusb

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.

Страница 64/119

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

22.02.2015

- 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/95439/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/95438/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/95437/italianski-ezik---kursove-i-individualni-uroci

Френски език - курсове и индивидуални уроци
Курсове и индивидуални уроци по френски език за всички нива – А1-С1. Подходящи за деца, ученици и възрастни.
- Подготовка по систeмата ECHO.
- 70ч. / 60 мин. за ниво при група; 50ч./60 мин. – индивидуално.
- Издаване на сертификат за всяко ниво, валиден за попълване на Европейски езиков паспорт.
- Удобни офиси в центъра на София, в близост до метростанция.;
- Групи от 3 до 8 души.
- Гъвкав график за посещение - през седмицата вечер от 18ч., в събота и неделя.
- Безплатен тест за определяне на реалното ви ниво по езика всеки вторник от 10 и от 18ч. след предварително
записване!
- Начало на нови групи на всяко 1. и 15.число на месеца съобразно избраните дни;
- Цена: А1/А2 – 350лв. В1/В2 – 370лв. в група; 12лв./60 мин. за ученици до 7кл. и 18лв./60 мин. за ученици от 8 кл.,
студенти и възрастни.
http://obiavidnes.com/obiava/95436/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.
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- 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/95435/ispanski-ezik---kursove-i-uroci

Възможност за допълнителни доходи
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/95434/vyzmojnost-za-dopylnitelni-dohodi

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/95432/seksualni-stimulanti

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

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

+

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

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

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 ( 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/95431/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
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изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !

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

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 ( 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/95430/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 !
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
Освобождаваме от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС !
Осигуряваме Нов Собственик на Фирмата със Задължения , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция – Пълна Промяна
по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Всички Правни Действия , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост, съдебни
изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС,
ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Вписване на промени на обстоятелства - Промяна на Собственик , Промяна на Адрес - седалище , Промяна на Управител
, Промяна на Съдружници , Покупко - Продажба на Дружествени Дялове , увеличаване на капитала, прекратяване и
ликвидация , и всичко по Търговския Закон - Ние Изготвяме и подаваме всички документи - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само
ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата ... !!!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !

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

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 ( 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/95429/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

7" (17.78 cm) Privileg MID-72B
7" (17.78 cm) Privileg MID-72B, 3G, четириядрен Cortex-A7 1.3GHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD), Android 4.4,
308gr, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/95428/7-1778-cm-privileg-mid-72b

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/95427/otslabnete-s-lida

10" (25.4cm) Yarvik Xenta
10" (25.4cm) Yarvik Xenta, двуядрен Cortex A9 1.6GHz, 400MHz четириядрена видеокарта, 1GB RAM, 16GB Flash памет,
Bluetooth, HDMI, Android 4.1.1, 596g, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/95426/10-254cm-yarvik-xenta

9.7" (24.6cm) Yarvik Xenta
9.7" (24.6cm) Yarvik Xenta, двуядрен Cortex A9 1.6GHz, 400MHz четириядрена видеокарта, 1GB RAM, 16GB Flash памет,
Bluetooth, HDMI, 2 камери, Android 4.1.1, 594g, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/95425/97-246cm-yarvik-xenta

15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite Pro R50-B-11E в пакет с чанта за лаптоп и мишка
15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite Pro R50-B-11E в пакет с чанта за лаптоп и мишка, дву-ядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7
GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB 7200 rpm, WiDi, 2x USB 3.0, no OS, 2.30kg, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/95424/156-3962-cm-toshiba-satellite-pro-r50-b-11e-v-paket-s-chanta-za-laptop-i-mish

15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite Pro R50-B-11E в пакет с чанта за лаптоп и мишка
15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite Pro R50-B-11E в пакет с чанта за лаптоп и мишка, дву-ядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7
GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB HDD, WiDi, 2x USB3.0, no OS, 2.3 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/95423/156-3962-cm-toshiba-satellite-pro-r50-b-11e-v-paket-s-chanta-za-laptop-i-mish

15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite Pro R50-B-11U в пакет с чанта за лаптоп и мишка
15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite Pro R50-B-11U в пакет с чанта за лаптоп и мишка, дву-ядрен Intel® Core™ i5 4210U
1.7/2.7 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB 7200 rpm, WiDi, 2x USB3.0, no OS, 2.3 kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/95422/156-3962-cm-toshiba-satellite-pro-r50-b-11u-v-paket-s-chanta-za-laptop-i-mish

15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite Pro R50-B-11U в пакет с чанта за лаптоп и мишка
15.6" (39.62 cm) Toshiba Satellite Pro R50-B-11U в пакет с чанта за лаптоп и мишка, дву-ядрен Intel® Core™ i5 4210U
1.7/2.7 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB 7200 rpm, WiDi, 2x USB3.0, no OS, 2.3kg, 2 г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/95421/156-3962-cm-toshiba-satellite-pro-r50-b-11u-v-paket-s-chanta-za-laptop-i-mish

Комплект за преносими компютри - мишка Delux M601
Комплект за преносими компютри - мишка Delux M601, слушалки Microlab K310 & охлаждаща поставка DeepCool U-Pal

Страница 70/119

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

22.02.2015

http://obiavidnes.com/obiava/95420/komplekt-za-prenosimi-kompyutri---mishka-delux-m601

Switch TP-Link TL-SL1226
Switch TP-Link TL-SL1226, 24 100Mbps, 2 Fixed 1000Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/95419/switch-tp-link-tl-sl1226

Слушалки MAXELL EC-MIC
Слушалки MAXELL EC-MIC, "тапи", микрофон, бели
http://obiavidnes.com/obiava/95418/slushalki-maxell-ec-mic

Кандидатствате за тази на кредитите се
Имате ли нужда от спешен заем, ние предлагаме света заем, които се нуждаят от заем за бизнеса възможност да ви се
налага да бъде търсите отново е тук. пишете ни сега на адрес: Email mohanmendserves@gmail.com
ФОРМА Искане за кредит
1) Пълно име:
2) Пол:
3) Размер на кредита Нужда :.
4) Заем Продължителност:
5) Държава:
6) Домашен адрес:
7) Mobile Number:
8) месечен доход:
9) Професия:
) Кой сте направили тук за нас.
Най-добри пожелания.
http://obiavidnes.com/obiava/95417/kandidatstvate-za-tazi-na-kreditite-se

Кандидатствате за тази на кредитите се
Вие сте в нужда от заем? Искате ли да изплати сметките си? Искате ли да бъде финансово стабилна? Всичко, което
трябва да направите е да се свържете с нас за повече информация за това как да започнете и да получите заем, който
желаете. Тази оферта е отворен за всички, че ще бъде в състояние да изплати обратно в съответния срок.
Забележка-това време погасяване конструкция е по договаряне и при лихвен процент от 3% само ни пишете ..
mohanmendserves@gmail.com
ФОРМА Искане за кредит
1) Пълно име:
2) Пол:
3) Размер на кредита Нужда :.
4) Заем Продължителност:
5) Държава:
6) Домашен адрес:
7) Mobile Number:
8) месечен доход:
9) Професия:
) Кой сте направили тук за нас.
Най-добри пожелания.
http://obiavidnes.com/obiava/95416/kandidatstvate-za-tazi-na-kreditite-se

Бърз кредит ОФЕРТА 2015
Вие сте в нужда от заем? Искате ли да изплати сметките си? Искате ли да бъде финансово стабилна? Всичко, което
трябва да направите е да се свържете с нас за повече информация за това как да започнете и да получите заем, който
желаете. Тази оферта е отворен за всички, че ще бъде в състояние да изплати обратно в съответния срок.
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Забележка-това време погасяване конструкция е по договаряне и при лихвен процент от 3% само ни пишете ..
mohanmendserves@gmail.com
ФОРМА Искане за кредит
1) Пълно име:
2) Пол:
3) Размер на кредита Нужда :.
4) Заем Продължителност:
5) Държава:
6) Домашен адрес:
7) Mobile Number:
8) месечен доход:
9) Професия:
) Кой сте направили тук за нас.
Най-добри пожелания.
http://obiavidnes.com/obiava/95415/byrz-kredit-oferta-2015

Слушалки MAXELL EC-MIC
Слушалки MAXELL EC-MIC, "тапи", микрофон, розови
http://obiavidnes.com/obiava/95414/slushalki-maxell-ec-mic

Слушалки MAXELL EC-MIC
Слушалки MAXELL EC-MIC, "тапи", микрофон, сини
http://obiavidnes.com/obiava/95413/slushalki-maxell-ec-mic

Слушалки MAXELL EC-MIC
Слушалки MAXELL EC-MIC, "тапи", микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/95412/slushalki-maxell-ec-mic

Слушалки MAXELL HP650 PREMIUM KUMA
Слушалки MAXELL HP650 PREMIUM KUMA, микрофон, бели
http://obiavidnes.com/obiava/95411/slushalki-maxell-hp650-premium-kuma

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/95410/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Слушалки MAXELL HP650 PREMIUM KUMA
Слушалки MAXELL HP650 PREMIUM KUMA, микрофон, черни
http://obiavidnes.com/obiava/95409/slushalki-maxell-hp650-premium-kuma

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.
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Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://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/95408/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas

Слушалки MAXELL PRO Studio 6000
Слушалки MAXELL PRO Studio 6000, черни
http://obiavidnes.com/obiava/95407/slushalki-maxell-pro-studio-6000

Слушалки MAXELL WOODZ ОАК BUD
Слушалки MAXELL WOODZ ОАК BUD, "тапи", кафяви
http://obiavidnes.com/obiava/95406/slushalki-maxell-woodz-oak-bud

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/95405/30-50-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/95404/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn
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Prestigio GeoVision 4055 Navitel
Prestigio GeoVision 4055 Navitel, 4.3" (10.9cm) сензорен екран, 4GB Flash памет (+microSD слот), инсталирана карта на
България
http://obiavidnes.com/obiava/95403/prestigio-geovision-4055-navitel

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/95402/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Батерия (замесител) за телефон Nokia BL-4J
Батерия (замесител) за телефон Nokia BL-4J, C6, 3.7V/1200 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/95401/bateriya-zamesitel-za-telefon-nokia-bl-4j

Био гъби кладница за отглеждане у дома
Искате ли да отглеждате сами гъби Кладница у дома? Научете тук за лечебните качества на гъбата и начина на
отглеждане. Всеки месец в продължение на година при правилно отглеждане ще имате по 3 кг чиста маса гъби.
Кладницата е богата на витамини, аминокиселини и минерални вещества, които са важни за организма и го защитават
от влияние на токсините. Тя е много подходяща при диети за отслабване. В състава й се откриват огромни количества
селен, които почти нямат конкуренция сред останалите храни. Селенът доказано намалява риска от рак на простатата.
В кладницата се съдържат вещества с противораково действие. Гъбата помага за понижаване на нивото на
холестерола в кръвта. Тя регулира кръвното налягане, като поддържа оптималния баланс на вода и мазнини в организма
ви.
ВЕЧЕ С ОПЦИЯ ЗА ДОСТАВКА ДО ВРАТА ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА НА НАЙ-НИСКА ЦЕНА!
http://gadgetstore.ovo.bg/index/gbi_kladnica/0-24
http://obiavidnes.com/obiava/95400/bio-gybi-kladnica-za-otglejdane-u-doma

Колорпойнт със сини очи
Развъдник продава котенце от порода колорпойнт, женско дългокосместо със сини очи.Котето е гальовно и игриво,
научено на хигиенни навици, точи ноктите си върху специални уреди. Всички котета с добър нрав,при купуването ще
получите препоръки за отглеждането. тел: 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/95399/kolorpoynt-sys-sini-ochi

Дългокосместо сребристо котенце
Развъдник предлага на вашето внимание персийско женско дългокосместо котето от елитни родители цвят: силвер
таби. Всяко коте при напускане на развъдника има изградени хигиенни навици, обезпаразетено вътрешно и външно,
социализирано, с добър нрав.При купуване ще получите препоръки за отглеждане.тел: 0885246459

Страница 74/119

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

22.02.2015

http://obiavidnes.com/obiava/95398/dylgokosmesto-srebristo-kotence

Клепоухо късокосместо силвер таби
Продавам шотландско клепоухо късокосместо мъжко коте, цвят: силвер таби. Котенце много мило и игриво,от свойте
породисти родители той е получил отлични породни данни.Ще бъде приучен към котешка тоалетна,да се храни и да
остри ноктите си върху специални уреди предназначени за това.При закупуване ще получите съвети за правилното
хранене,грижи и отглеждане на вашето котенце.За друга информация само на GSM:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/95397/klepouho-kysokosmesto-silver-tabi

Английски език – подготовка за матура
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по 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/95396/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

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/95395/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

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
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чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
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/95394/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Батерия (замесител) за телефон Nokia BL-5F
Батерия (замесител) за телефон Nokia BL-5F, N95,E65,6210, 3.7V/950mAh
http://obiavidnes.com/obiava/95393/bateriya-zamesitel-za-telefon-nokia-bl-5f
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KINOKI Пластири / Лепенки за детоксикация 1 бр. / 50 ст.
KINOKI Пластири / Лепенки за детоксикация 1 бр. / 50 ст.
Kinoki 1 кутия / 10 бр. Лепенки = 5 лв.
ПЛАСТИРИТЕ ИЗВЛИЧАТ НЕ САМО ВСИЧКИ ОТРОВНИ И ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ТЯЛОТО, ПРИЧИНИТЕЛИ НА
МНОГО ЗАБОЛЯВАНИЯ,
НО И ПРЕМАХВАТ ВСЯКАКВИ БОЛКИ ПО ЦЯЛОТО ТЯЛО!
Пластирите за детоксикация е най-новата СУПЕР ЕВТИНА алтернатива за детоксикация на тялото. Те увеличават
* жизнената енергия,
* намаляват болките и умората и облекчават напрежението,
* подобряват кръвообращението и метаболизма,
* нормализират телесното тегло,
* работят дискретно и всичко това докато спите.
За разлика от класическите детоксикатори пластирите могат да се поставят, освен на ходилата и на всяко болно място
по цялото тяло.
Пластирите за детоксикация на тялото се използват за извличане на токсините и вредните вещества от тялото през
стъпалата, тъй като
стъпалото е канал, през който тялото се пречиства от токсични и други вредни вещества. Аналогична е водно-йонната
терапия с детоксикатор.
Процесът на извличане на токсините и вредните вещества през кожата е подобен на осмозата при корените на
растенията.
Токсините са причина за блокиране на нормалната циркулация на кръвта и са предпоставка за множество болести,
като:
* ревматизъм,
* артрит,
* ерматози,
* високо кръвно и др.
Съставките на пластирите са натурални субстанции, използвани в хилядолетният опит на Китайската медицина:
* бамбукова киселина,
* портокалово масло,
* стрити листа от японска вишна,
* евкалипт, естествен източник на отрицателни йони
*най-вече минералът турмалин, както минерална
* растителна пудра.
Пластирите за детоксикация имат следната медицинска ефективност:
- намаляват отоците и много бързо премахват болката;
- попиват нежелани течности от места, като: стъпала, колена, китки, кръст, рамена, лакти, врат и др.;
- поставянето на пластирите преди лягане извличат през нощта токсините и вредните вещества от тялото, намаляват
болките на местата по цялото тяло и способстват за здрав и силен организъм.
Пластирите помагат при следните болестни симптоми: болни и отекли крака, воднянка, отоци, ревматични болки,
болки в ставите и рамената, болки в гръбнака, болки, причинени от падания, болки в корема и болки, причинени от
менструални проблеми, симптоми причинени от студ и охлаждане и много др.
Начин на употреба на пластирите:
- отстранява се защитната хартия на по-голямата лепенка;
- пластирът с праха /по-малкото пакетче/ се изважда от прозрачната опаковка и се залепва от към оцветената страна
/в зелено с надписи/ в средата на голямата лепенка. Така приготвения пластир се залепва на чисти и сухи места, или на
дадено болно място и се оставя да престои 6-8 ч., т.е. докато спите през ноща.
- желателно е пластирите да се поставят по едно и също време на мястото на болка или на стъпалата, за постигане на
максимален ефект.
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! Пластирите са само за външна употреба и не се поставят на открити рани, възпалени места, или на наранена по
какъвто и да е начин кожа.
В случай на неприятно чувство веднага се преустановява използването на пластира.
Един курс /серия/ на детоксикация на тялото с пластири продължава обикновено ДВЕ СЕДМИЦА или 14 поредни нощи /по
6-8 ч., докато спите/.
Продукти: http://megashop-bg.info/index.php?route=product/category&path=44_79
Разнообразни месечни промоции !
http://megashop-bg.com/
0899 942 557
http://megashop-bg.info/
http://obiavidnes.com/obiava/95392/kinoki-plastiri--lepenki-za-detoksikaciya-1-br--50-st

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/95391/3d-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/95390/3d-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/95389/3d-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/95388/3d-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
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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/95387/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Батерия (замесител) за телефон Nokia BL-6F
Батерия (замесител) за телефон Nokia BL-6F, N95/N78/N79, 3.7V/1200mAh
http://obiavidnes.com/obiava/95386/bateriya-zamesitel-za-telefon-nokia-bl-6f

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/95385/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
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*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/95384/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

KINOKI Пластири / Лепенки за детоксикация 1 бр. / 50 ст.
KINOKI Пластири / Лепенки за детоксикация 1 бр. / 50 ст.
Kinoki 1 кутия / 10 бр. Лепенки = 5 лв.
ПЛАСТИРИТЕ ИЗВЛИЧАТ НЕ САМО ВСИЧКИ ОТРОВНИ И ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА ОТ ТЯЛОТО, ПРИЧИНИТЕЛИ НА
МНОГО ЗАБОЛЯВАНИЯ,
НО И ПРЕМАХВАТ ВСЯКАКВИ БОЛКИ ПО ЦЯЛОТО ТЯЛО!
Пластирите за детоксикация е най-новата СУПЕР ЕВТИНА алтернатива за детоксикация на тялото. Те увеличават
* жизнената енергия,
* намаляват болките и умората и облекчават напрежението,
* подобряват кръвообращението и метаболизма,
* нормализират телесното тегло,
* работят дискретно и всичко това докато спите.
За разлика от класическите детоксикатори пластирите могат да се поставят, освен на ходилата и на всяко болно място
по цялото тяло.
Пластирите за детоксикация на тялото се използват за извличане на токсините и вредните вещества от тялото през
стъпалата, тъй като
стъпалото е канал, през който тялото се пречиства от токсични и други вредни вещества. Аналогична е водно-йонната
терапия с детоксикатор.
Процесът на извличане на токсините и вредните вещества през кожата е подобен на осмозата при корените на
растенията.
Токсините са причина за блокиране на нормалната циркулация на кръвта и са предпоставка за множество болести,
като:
* ревматизъм,
* артрит,
* ерматози,
* високо кръвно и др.
Съставките на пластирите са натурални субстанции, използвани в хилядолетният опит на Китайската медицина:
* бамбукова киселина,
* портокалово масло,
* стрити листа от японска вишна,
* евкалипт, естествен източник на отрицателни йони
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*най-вече минералът турмалин, както минерална
* растителна пудра.
Пластирите за детоксикация имат следната медицинска ефективност:
- намаляват отоците и много бързо премахват болката;
- попиват нежелани течности от места, като: стъпала, колена, китки, кръст, рамена, лакти, врат и др.;
- поставянето на пластирите преди лягане извличат през нощта токсините и вредните вещества от тялото, намаляват
болките на местата по цялото тяло и способстват за здрав и силен организъм.
Пластирите помагат при следните болестни симптоми: болни и отекли крака, воднянка, отоци, ревматични болки,
болки в ставите и рамената, болки в гръбнака, болки, причинени от падания, болки в корема и болки, причинени от
менструални проблеми, симптоми причинени от студ и охлаждане и много др.
Начин на употреба на пластирите:
- отстранява се защитната хартия на по-голямата лепенка;
- пластирът с праха /по-малкото пакетче/ се изважда от прозрачната опаковка и се залепва от към оцветената страна
/в зелено с надписи/ в средата на голямата лепенка. Така приготвения пластир се залепва на чисти и сухи места, или на
дадено болно място и се оставя да престои 6-8 ч., т.е. докато спите през ноща.
- желателно е пластирите да се поставят по едно и също време на мястото на болка или на стъпалата, за постигане на
максимален ефект.
! Пластирите са само за външна употреба и не се поставят на открити рани, възпалени места, или на наранена по
какъвто и да е начин кожа.
В случай на неприятно чувство веднага се преустановява използването на пластира.
Един курс /серия/ на детоксикация на тялото с пластири продължава обикновено ДВЕ СЕДМИЦА или 14 поредни нощи /по
6-8 ч., докато спите/.
Продукти: http://megashop-bg.info/index.php?route=product/category&path=44_79
Разнообразни месечни промоции !
http://megashop-bg.com/
0899 942 557
http://megashop-bg.info/
http://obiavidnes.com/obiava/95383/kinoki-plastiri--lepenki-za-detoksikaciya-1-br--50-st

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:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
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-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.comДетективска 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/95382/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
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(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

Батерия (замесител) за телефон Nokia BP-4L N97
Батерия (замесител) за телефон Nokia BP-4L N97, 3.7V/3000 mAh, с черен капак
http://obiavidnes.com/obiava/95381/bateriya-zamesitel-za-telefon-nokia-bp-4l--n97

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/95380/30-50-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/95379/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/
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http://obiavidnes.com/obiava/95378/30-50-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/95377/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/95376/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
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0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/95375/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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

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

www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/95374/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
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Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/95373/masajna-kushetka-magicpro-2

Стандартни и бързи преводачески услуги
Лицензирана агенция за преводи и легализации Нов Век предлага преводи на техническа документация, правни,
медицински, икономически, художествени текстове и др. Заверки на преводи на документи от чужбина в МВнР и
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на свидетелства за съдимост, съдебни решения, нотариални актове, удостоверения за раждане и
наследници, пълномощни, дипломи, академични справки, медицински документи и други във всички държавни институции
и чуждестранни посолства в Република България.
гр. София, бул. Васил Левски 1Б
тел: 02 49 00 756
моб.тел.: 0895 60 71 50
E - mail: sofia@nov-vek.org
Уеб страница: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/95372/standartni-i-byrzi-prevodacheski-uslugi

Магнитна титаниева гривна
Магнитна титаниева гривна
МАГНИТНА ГРИВНА - ПРОТИВОДЕЙСТВАЙТЕ НА ВИСОКОТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ!
Искате да намалите високото кръвно, да премахнете главоболието,
шума в ушите и виенето на свят, да повишите имунитета и др.?
Използвайте световния хит на доказалата се високоефективна титано магнитна гривна!
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Гривната влияе на сърдечно-съдовата система и кръвообращението и спомага за намаляване на високото кръвно,
укрепва жизнените функции на организма, повишава имунитета, регулира хемоглобина и намалява болките в ставите.
Магнитната гривна е мощен източник на магнитно поле, което нормализира артериалното налягане дори при хронична
хипертония.
ПРЕДИМСТВА:
- дизайн съчетаващ здраве и красота;
- поддържане на имунната система;
- адаптиране към промените в околната среда;
- осигуряване на здравословен комфорт на организма;
- подобряване на кръвообращението;
- съчетаване на съвременни технологии с благоприятен
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 20,5 см., ширината: 11 мм.
Магнитната гривна е със сребрист цвят, дължината и е 21.00 см., ширината: 13 мм.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/95371/magnitna-titanieva-grivna

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/95370/biomagniti-za-otslabvane-nano-slim

йонизатори Озонотор за въздух и вода
йонизатори Озонотор за въздух и вода.
Нашият магазин предлага на своите клиенти Озонотор за въздух и вода.
Устройството произвежда озон от кислорода във въздуха и образува отрицателни йони,
които премахват замърсявания и миризми и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
”БГ магазин” разполага и с йонизатори – Йонизатор ”AEROION” и Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”. За повече
информация относно изброените уреди се свържете с нас или посетете нашия сайт.
Прочистете вдишвания от Вас въздух, дарявайки си здраве.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/95369/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda
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Батерия (замесител) за телефон Nokia BP-5L 7710/770/7700
Батерия (замесител) за телефон Nokia BP-5L 7710/770/7700, 3.7V/1300 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/95368/bateriya-zamesitel-za-telefon-nokia-bp-5l--77107707700

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/95367/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/95366/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

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/95365/otslabnete-s-lida

ТОП ОФЕРТА №1-ИЗКУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД със задължения
ТОП ОФЕРТА №1-ИЗКУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,финансови и юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
PRETOR GROUP INC.
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За контакти от цялата страна-тел.0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/95364/top-oferta-1-izkupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya

ТОП ОФЕРТА №1-ИЗКУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,финансови и
юридически проблеми.
ТОП ОФЕРТА №1-ИЗКУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД със задължения,финансови и юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
След консултация с нас по конкретния правен казус, ще ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши
сътрудници и партньори,Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по Обстоятелствата,процедурата
по прехвърляне на фирмата отнема един час.Освобождаваме Ви от Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
PRETOR GROUP INC.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797
Сфери на дейност и услуги на сайта ни http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/95363/top-oferta-1-izkupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniyafinansovi-i-yuridicheski-p

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/95362/matura---uskoreni-kursove

Кандидат-студенти - ускорени курсове и уроци
Ускорени курсове и индивидуално обучение за кандидатстудентски изпити – БЕЛ, история, философия, математика,
химия, биология, география, английски, немски, френски, испански език; 70 часа по 60 мин. за работа в малка група;
подробно преподаване на целия материал; включени учебни материали; 5 пробни КС изпита в допълнително време; удобни
офиси в центъра на града. Начало: 12,01, записване до 10. 01, цена: 550лв. за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/95361/kandidat-studenti---uskoreni-kursove-i-uroci

7 клас - ускорени курсове и уроци
Ускорени курсове и индивидуално обучение по БЕЛ и математика за НВО седмокласници – 50 часа по 60 мин. за работа в
малка група; подробно преподаване на целия материал; включени учебни материали; 5 пробни изпита по формата на НВО
в допълнително време; удобни офиси в центъра на града. Начало: 12,01, записване до 10. 01, цена: 400лв. за работа в курс
(изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/95360/7-klas---uskoreni-kursove-i-uroci

Журналистика - ускорени курсове и уроци
Ускорени курсове и индивидуално обучение по журналистика за СУ и УНСС – 20 часа по 60 мин. за работа в малка група;
подробно преподаване на целия материал; проверка на есета; подготовка за устен изпит; включени учебни материали; 5
пробни изпита по формата на университетите в допълнително време; удобни офиси в центъра на града. Начало: 12,01,
записване до 10. 01, цена: 250лв. за работа в курс (изплащане на две вноски)
http://obiavidnes.com/obiava/95359/jurnalistika---uskoreni-kursove-i-uroci
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Батерия (замесител) за телефон Nokia BP-5Z
Батерия (замесител) за телефон Nokia BP-5Z, 700, 3.7V/1300 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/95358/bateriya-zamesitel-za-telefon-nokia-bp-5z

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/95357/otslabni-s-meizitang

Батерия (замесител) за телефон Nokia BV-5JW
Батерия (замесител) за телефон Nokia BV-5JW, 800/Lumia 800, 3.7V/1450 mAh
http://obiavidnes.com/obiava/95356/bateriya-zamesitel-za-telefon-nokia-bv-5jw

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/95355/seksualni-stimulanti

Батерия (замесител) за телефон Nokia N97
Батерия (замесител) за телефон Nokia N97, 3.7V/3000 mAh, с бял капак
http://obiavidnes.com/obiava/95354/bateriya-zamesitel-za-telefon-nokia-n97

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/95353/otslabnete-s-lida

Батерия (замесител) за телефон Samsung GT-I9300/GT-I9308/Galaxy S3
Батерия (замесител) за телефон Samsung GT-I9300/GT-I9308/Galaxy S3, 3.8V/2100 mA
http://obiavidnes.com/obiava/95352/bateriya-zamesitel-za-telefon-samsung-gt-i9300gt-i9308galaxy-s3

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

сладко изкушение 090 363 111
много дива и страстна яки забавления денонощно на 090 363 149
http://obiavidnes.com/obiava/95351/sladko-izkushenie-090-363-111

CIGE DIS-323WL
CIGE DIS-323WL, IP камера, 1.3 Mpix, 6мм обектив, 40м IR прожектор
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

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

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

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

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/95350/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/95349/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/95348/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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

Виброколан със сауна ефект" Velform "
Виброколан със сауна ефект" Velform "
Какъв е най-бързият начин да отслабнете? Упражнения? Опитайте пак. Хапчета, лосиони или кремове?
Никакъв шанс.Превърнете отслабването в удоволствие с Виброколан "Велформ"
Как работи?
Просто поставете колана! Настройте интензивността, изберете програма за масаж и се наслаждавайте, докато
Сауна Масаж върши цялата работа!
Насладете се на отпускащ, възстановяващ масаж за отслабване със сауна ефект! Винаги, когато и където
пожелаете!
Тридесет минути са достатъчни за видим с просто око резултат! Релаксирате и отслабвате едновременно!
Виброколан със Сауна Масаж "Велформ" - иновативна технология за термомасаж!
Виброколан "Велформ":
Стяга коремните мускули
Оформя бедрата и седалищните части
Редуцира целулита
Разгражда мазнините по естествен път чрез изпотяване!
Технически характеристики:
2 вибромотора
3 режима за масаж
LCD контролер
5 нива за коригиране на топлинна сауни: Избор между 40, 45, 50, 55 и 60 градуса
Вградени в термични охрана: температурата не надвишава 65 градуса
Сауна и масаж могат да се използват поотделно или заедно
фиксирате работата на различни части на тялото
Мощност: 15 W
Цена 60лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
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www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/95347/vibrokolan-sys-sauna-efekt-velform-

Промоция на климатик FUJITSU ASYG 12 LUCA за 1 560 лв. с вкл. монтаж и 3 години гаранция
без задължителни годишни профилактики
Промоция на климатик FUJITSU ASYG 12 LUCA за 1 560 лв. с вкл. монтаж и 3 години гаранция без задължителни
годишни профилактики
http://obiavidnes.com/obiava/95346/promociya-na-klimatik-fujitsu-asyg-12-luca-za-1-560-lv-s-vkl-montaj-i-3-godini-

Промоция на климатик Daikin FTXS25J/RXS25L Professional за 1 600 лв. с вкл. монтаж и 3
години гаранция без задължителни годишни профилактики
Промоция на климатик Daikin FTXS25J/RXS25L Professional за 1 600 лв. с вкл. монтаж и 3 години гаранция без
задължителни годишни профилактики
http://obiavidnes.com/obiava/95345/promociya-na-klimatik-daikin-ftxs25jrxs25l-professional-za-1-600-lv-s-vkl-mont

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

Промоция на климатик Daikin FTXG25E/RXS25L Prestige цвят silver за 1 830 лв. с вкл. монтаж и
3 години гаранция без задължителни годишни профилактики
Промоция на климатик Daikin FTXG25E/RXS25L Prestige цвят silver за 1 830 лв. с вкл. монтаж и 3 години гаранция без
задължителни годишни профилактики
http://obiavidnes.com/obiava/95344/promociya-na-klimatik-daikin-ftxg25erxs25l-prestige-cvyat-silver-za-1-830-lv-s-v

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
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/95343/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-burgas
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Промоция на климатик FUJITSU ASYA 12 LEC NORDIC за 1 920 лв. с вкл. монтаж и 3 години
гаранция без задължителни годишни профилактики
Промоция на климатик FUJITSU ASYA 12 LEC NORDIC за 1 920 лв. с вкл. монтаж и 3 години гаранция без задължителни
годишни профилактики
http://obiavidnes.com/obiava/95342/promociya-na-klimatik-fujitsu-asya-12-lec-nordic-za-1-920-lv-s-vkl-montaj-i-3-g

Промоция на климатик FUJITSU ASYG 12 LTCA за 2 030 лв. с вкл. монтаж и 3 години гаранция
без задължителни годишни профилактики
Промоция на климатик FUJITSU ASYG 12 LTCA за 2 030 лв. с вкл. монтаж и 3 години гаранция без задължителни годишни
профилактики
http://obiavidnes.com/obiava/95341/promociya-na-klimatik-fujitsu-asyg-12-ltca-za-2-030-lv-s-vkl-montaj-i-3-godini-

Промоция на климатици TOSHIBA DAISEIKAI 8 с безплатен монтаж
RAS-10G2KVP-E/RAS-10G2AVP-E - 2270.00 лв
RAS-13G2KVP-E/RAS-13G2AVP-E - 2450.00 лв
http://obiavidnes.com/obiava/95340/promociya-na-klimatici-toshiba-daiseikai-8-s-bezplaten-montaj

ПРОМОЦИЯ НА КЛИМАТИЦИ MITSUBISHI ELECTRIC
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE Plasma Duo – 1890.00лв
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE Plasma Duo – 2295,00лв
* Цената включва доставка и монтаж до 3 л.м тръбен път
* Гаранция - 36 месеца
http://obiavidnes.com/obiava/95339/promociya-na-klimatici-mitsubishi-electric

ПРОМОЦИЯ НА КЛИМАТИЦИ MITSUBISHI ELECTRIC
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE Plasma Duo – 1890.00лв
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE Plasma Duo – 2295,00лв
* Цената включва доставка и монтаж до 3 л.м тръбен път
* Гаранция - 36 месеца
http://obiavidnes.com/obiava/95338/promociya-na-klimatici-mitsubishi-electric

ПРОМОЦИЯ НА КЛИМАТИЦИ С БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ КЛИМАТИЦИ НА НАЙ-НИСКИ ЦЕНИ
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-SF25VA - 1340.00 лв
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-SF35VA - 1565.00 лв
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-SF50VE - 2070.00 лв
FUJITSU ASYG 12LMCA - 1335.00 лв
FUJITSU ASYG 12LLCC - 1180.00 лв
FUJITSU AWYZ 14LBC NOCRIA – 2360.00 лв
DAIKIN FVXS25F
- 1890.00 лв
DAIKIN FVXS35F
- 1990.00 лв
DAIKIN FTXS20К
- 1600.00 лв
DAIKIN FTXS25К
- 1690.00 лв
DAIKIN FTXS35K
- 1850.00 лв
DAIKIN FTX50G
- 2255.00 лв
Гаранция – 3 години
http://obiavidnes.com/obiava/95337/promociya-na-klimatici-s-bezplaten-montaj
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Промоция на дизайнерски климатици DAIKIN EMURA
Новият климатик Daikin Emura е забележителна комбинация от култов дизайн и инженерно съвършенство. Неговият
свръхтънък профил и елегантно изпълнение от полиран алуминий или матово кристално бяло му позволяват да бъде
отлично допълнение към всеки интериор.
FTXG25LW/RXG25L - 2070.00лв
FTXG25LS/RXG25L - 2170.00лв
FTXG35LW/RXG35L - 2470.00лв
FTXG35LS/RXG35L - 2670.00лв
Посочените цени са с включен монтаж до 3 л.м тръбен път и 3 години гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/95336/promociya-na-dizaynerski-klimatici-daikin-emura

Промоция на климатик FUJITSU ASYG 12 LUCA за
гаранция без задължителни профилактики

1560,00лв. с вкл. монтаж и 3 години

Промоция на климатик FUJITSU ASYG 12 LUCA за 1560,00лв. с вкл. монтаж и 3 години гаранция без задължителни
профилактики
http://obiavidnes.com/obiava/95335/promociya-na-klimatik-fujitsu-asyg-12-luca-za--156000lv-s-vkl-montaj-i-3-godin

Промоция на инверторен климатик MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-SF50VE за 2070 лв. с вкл.
монтаж до 3 л.м тръбен път
Промоция на инверторен климатик MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-SF50VE за 2070 лв. с вкл. монтаж до 3 л.м тръбен път
http://obiavidnes.com/obiava/95334/promociya-na-invertoren-klimatik-mitsubishi-electric-msz-sf50ve-za-2070-lv-s-vkl

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия без посредници в България - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/95333/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
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- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/95332/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-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/95331/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

Промоция на инверторен климатик MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-SF50VE за 2070 лв. с вкл.
монтаж до 3 л.м тръбен път
Промоция на инверторен климатик MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-SF50VE за 2070 лв. с вкл. монтаж до 3 л.м тръбен път
http://obiavidnes.com/obiava/95330/promociya-na-invertoren-klimatik-mitsubishi-electric-msz-sf50ve-za-2070-lv-s-vkl

Промоция на инверторен климатик MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-SF25VA за 1 340 лв. с вкл.
монтаж до 3 л.м тръбен път
Промоция на инверторен климатик MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-SF25VA за 1 340 лв. с вкл. монтаж до 3 л.м тръбен път
http://obiavidnes.com/obiava/95329/promociya-na-invertoren-klimatik-mitsubishi-electric-msz-sf25va-za-1-340-lv-s-vk

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

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/95328/rabota-za-30-min-na-den

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
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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/95327/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Промоция на климатик DAIKIN FTX50G за 2255,00 лв. с вкл. монтаж и 3 години гаранция без
задължителни годишни профилактики
Промоция на климатик DAIKIN FTX50G за 2255,00 лв. с вкл. монтаж и 3 години гаранция без задължителни годишни
профилактики
http://obiavidnes.com/obiava/95326/promociya-na-klimatik-daikin-ftx50g-za-225500-lv-s-vkl-montaj-i-3-godini-garan

Промоция на климатик FUJITSU ASYG 12 LMCA за 1335,00лв. с вкл. монтаж и 3 години
гаранция без задължителни профилактики
Промоция на климатик FUJITSU ASYG 12 LMCA за 1335,00лв. с вкл. монтаж и 3 години гаранция без задължителни
профилактики
http://obiavidnes.com/obiava/95325/promociya-na-klimatik-fujitsu-asyg-12-lmca-za--133500lv-s-vkl-montaj-i-3-godin

Промоция на климатик FUJITSU ASYG 12 LLCC за 1180 лв. с вкл. монтаж и 3 години гаранция
без задължителни профилактики
Промоция на климатик FUJITSU ASYG 12 LLCC за 1180 лв. с вкл. монтаж и 3 години гаранция без задължителни
профилактики
http://obiavidnes.com/obiava/95324/promociya-na-klimatik-fujitsu-asyg-12-llcc-za-1180-lv-s-vkl-montaj-i-3-godini-g

Промоция на инверторен климатик FUJITSU AWYZ14LBC NOCRIA - топ цена - 2 360,00 с
включен монтаж и 3 години гаранция без задължителни годишни профилактики
Промоция на инверторен климатик FUJITSU AWYZ14LBC NOCRIA - топ цена - 2 360,00 с включен монтаж и 3 години
гаранция без задължителни годишни профилактики
http://obiavidnes.com/obiava/95323/promociya-na-invertoren-klimatik-fujitsu-awyz14lbc-nocria---top-cena---2-36000-s

Промоция на климатик DAIKIN FTXZ25N URURU SARARA – 3 440,00 лв с включен монтаж до
3 л.м тръбен път
DAIKIN URURU SARARA - Уникална комбинация от овлажняване, изсушаване, вентилация и пречистване на въздуха.
Добрият температурен контрол не е достатъчен за климата във вашия дом. Прецизният контрол на влажността и
вентилацията в стаята е от съществена важност. Благодарение на УРУРУ САРАРА, може да овлажнявате,
изсушавате, вентилирате и пречиствате въздуха. Климатика е оборудван с филтри, които пречистват прах, полени,
пушек и т.н. Може да настройвате пречистването на въздуха според собствените си нужди. Благодарение на
вентилационната система, замърсеният въздух в помещението може да бъде заменен със свеж от вън.
http://obiavidnes.com/obiava/95322/promociya-na-klimatik--daikin-ftxz25n-ururu-sarara--3-44000-lv-s-vklyuchen-montaj
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/95321/30-50-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/95320/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/95319/30-50-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/95318/-dohodna-nadomna-rabota
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НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/95317/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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

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/95316/pochasova-rabota-ot-vkyshti

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

Онлайн супермаркет- доставка на хранителни стоки, кафе, препарати, гипскартон
Супермаг е ново поколение онлайн супермаркет. Съчетава удобството на пазаруването от вкъщи и голям асортимент от
стоки. Магазина предлага доставка на разнообразни хранителни стоки, кафе, перилни препарати, дори и гипскартон!
Заповядайте и разгледайте още днес.
http://obiavidnes.com/obiava/95315/onlayn-supermarket--dostavka-na-hranitelni-stoki-kafe-preparati-gipskarton

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/95314/sigurna-rabota

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

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

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

Математика - индивидуални уроци за ученици
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Математика - индивидуални уроци за ученици
Уроци за НВО след 4 и 7 клас
Частни уроци по математика, допълващи обучението в училище - 2- 9 клас
Подготовка за контролни и класни работи
Подготовка за математически олимпиади и конкурси
Индивидуален подход
Дианабад, Дървеница, Изток, Изгрев, Младост 1,1A – гр. София
телефон : 0898 753 578
http://obiavidnes.com/obiava/95313/matematika----individualni-uroci-za-uchenici

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/95312/30-50-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/95311/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/95310/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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

Карикатури ръчна изработка по поръчка
Изненадайте близки и приятели с оригинален подарък по ваша идея! Впуснете въображението си и опишете това, което
е най-близо и най-добре олицетворява човекът за когото е подаръкът.
Стилът е баланс между илюстрация, шарж и портретна прилика, като Вие определяте степента на комедията и
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преувеличението.
Смесена техника за максимално добър ефект : акварел, цветни моливи, пастел и туш
* Базовите цени са за едно лице, за всяко следващо лице + 10лв, за групови карикатури и портрети включващо много лица
цената е по договаряне.
*За поръчка на други размери различни от изброените по-долу цените са по договаряне
КАРИКАТУРА:
размер А4 – 40 лв ( цена с включена рамка + 10 лв )
размер А3 - 50 лв ( цена с включена рамка + 20 лв)
размер 35х50 см - 60лв ( цена с включенa рамка + 25 лв)
Пишете на gallery@nikitaart.eu за повече информация относно карикатури и портрети по поръчка.
Повече на: http://nikitaart.eu/karikaturi-i-portreti/karikaturi/
Facebook: https://www.facebook.com/NikitaART.eu
http://obiavidnes.com/obiava/95309/karikaturi-rychna-izrabotka-po-porychka

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ София
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/95308/detektivska-agenciya-star-0885350440-sofiya

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

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
За повече информация :.
Телефон за контакти 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
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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/95307/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
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).
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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/95306/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/95305/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

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
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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

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/95304/otslabnete-s-lida

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/95303/seksualni-stimulanti

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

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/95302/otslabni-s-meizitang

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/95301/otslabnete-s-lida

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
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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

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.
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
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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.
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

Страница 106/119

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

22.02.2015

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
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
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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

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)
-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

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/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
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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

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

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

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
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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 ( сградата срещу Агенция по Вписвания )
+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/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,
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/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
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 ( 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/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 –
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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/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 !
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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/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,
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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/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-
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/95267/30-50-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/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
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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;
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

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.
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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/95258/inkubatori-8-vida-avtomatichni-i-8-vida-poluavtomatichni-

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
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