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Детективска агенция Вайл
Детективска агенция "Вайл" извършва бързи, качествени и дискретни детективски услуги. Ние издирваме скритото,
виждаме невидимото, чуваме шепота, заснемаме тайните и предоставяме информацията на Вас - нашите клиенти.
http://obiavidnes.com/obiava/98379/detektivska-agenciya-vayl

Инкубатори - позвъни и затвори
Инкубатор - автоматично въртене на яйцата
40/60/80 яйца 145/175/245 лв, терморегулатор аналогов илис PIC контролер(0,1 градуса С)
и дисплей. Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на нашите инкубатори, a не обяснения по телефона
(Често откровенни лъжи)
https://www.youtube.com/watch?v=trISQfvwzS4
https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
Http://inkubatorbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/98338/inkubatori---pozvyni-i-zatvori

19"(48.26cm) Fujitsu Display E19W-5
19"(48.26cm) Fujitsu Display E19W-5, LED, 5ms, 10,000:1, 300cd/m2, 16:10, DVI(HDCP), D-Sub, 2x 1W Spkeakers
http://obiavidnes.com/obiava/98283/194826cm-fujitsu-display-e19w-5

ЧЕХИЯ ГАРАНТИРАНА РАБОТА ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
ЧЕХИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА 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,цен 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 700-750 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. Чехия е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е задължителен.Подсигурени квартири.
Гарантирано започване на работа и получаване на възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/98415/chehiya-garantirana-rabota-chrez-cheshka-agentura-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstv

19"(48.26cm) Fujitsu E19-6
19"(48.26cm) Fujitsu E19-6, LED, 5ms, 2000000:1, 250cd/m2, DVI, D-Sub, 2x 1W Speakers
http://obiavidnes.com/obiava/98282/194826cm-fujitsu-e19-6

AMD Radeon FirePro 2270
AMD Radeon FirePro 2270, Sapphire, 512MB, DDR3, PCI-E 2.1, DMS-59
http://obiavidnes.com/obiava/98358/amd-radeon-firepro-2270

AMD Radeon FirePro 2270
AMD Radeon FirePro 2270, Sapphire, 512MB, DDR3, PCI-E X1, DMS-59
http://obiavidnes.com/obiava/98356/amd-radeon-firepro-2270

AMD Radeon FirePro V3900
AMD Radeon FirePro V3900, Sapphire, 1GB, DDR3, 128bit, PCI-E 2.1, DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/98355/amd-radeon-firepro-v3900
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AMD Radeon FirePro V4900
AMD Radeon FirePro V4900, Sapphire, 1GB, DDR5, 128bit, PCI-E 2.1, DVI-I, 2x DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/98352/amd-radeon-firepro-v4900

AMD Radeon FirePro V5900
AMD Radeon FirePro V5900, Sapphire, 2GB, DDR5, 256bit, PCI-E 2.1, DVI, 2x DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/98351/amd-radeon-firepro-v5900

AMD Radeon FirePro V7900
AMD Radeon FirePro V7900, Sapphire, 2GB, DDR5, 256bit, PCI-E 2.1, 4x DisplayPort, 3D Connector
http://obiavidnes.com/obiava/98350/amd-radeon-firepro-v7900

AMD Radeon FirePro W600
AMD Radeon FirePro W600, Sapphire, 2GB, DDR5, 128bit, PCI-E 3.0, 6x Mini DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/98346/amd-radeon-firepro-w600

AMD Radeon FirePro W7000
AMD Radeon FirePro W7000, Sapphire, 4GB, DDR5, 256bit, PCI-E 3.0, 4x DisplayPort, 3D Connector
http://obiavidnes.com/obiava/98345/amd-radeon-firepro-w7000

Предлагаме Инкубатори за люпене на всякакав вид яйца
Избери качество а не цена !!!Виж преди да платиш !!! 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/98414/predlagame-inkubatori-za-lyupene-na-vsyakakav-vid-yayca

AMD Radeon FirePro W8000
AMD Radeon FirePro W8000, Sapphire, 4GB, DDR5, 256bit, PCI-E 3.0, 4x DisplayPort, 3D Connector
http://obiavidnes.com/obiava/98344/amd-radeon-firepro-w8000

AMD Radeon FirePro W9000
AMD Radeon FirePro W9000, Sapphire, 6GB, DDR5, 384bit, PCI-E 3.0, 6x Mini DisplayPort, 3D Connector
http://obiavidnes.com/obiava/98343/amd-radeon-firepro-w9000

Sapphire FirePro 2270
Sapphire FirePro 2270, 1GB DDR3, PCI-E 2.1, DMS-59
http://obiavidnes.com/obiava/98342/sapphire-firepro-2270

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/98413/30-50-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/98412/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/98411/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
с капацитет: 40 яйца,60, 80, 100, 150,и 200 яйца на изгодни цени!
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Гаранцията която поемаме е една
календарна година.
За повече информация посетете
нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/98410/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Sapphire FirePro S7000
Sapphire FirePro S7000, 4GB DDR5, 256bit, PCI-E 3.0, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/98341/sapphire-firepro-s7000

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/98409/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
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0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/98408/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/98407/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/98406/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Как се прави
В нашият уеб сайт можете да намерите всичко което търсите информация, кое как се прави, как да направя, как се
прави регистрация, как се почиства компютър, лаптоп, регистрация в най - големите уеб портали фейсбук, скайп,
твитер, замунда и още много информация с как се прави.
http://www.kaksepravi.org
http://obiavidnes.com/obiava/98405/kak-se-pravi

Как се прави
В нашият уеб сайт можете да намерите всичко което търсите информация, кое как се прави, как да направя, как се
прави регистрация, как се почиства компютър, лаптоп, регистрация в най - големите уеб портали фейсбук, скайп,
твитер, замунда и още много информация с как се прави.
http://obiavidnes.com/obiava/98404/kak-se-pravi

Купуваме АД ЕАД ООД ЕООД гр.София
BBG "LEGAL CONSULTING"-Амбициозен екип от правоспособни финансисти, счетоводители, икономисти, юристи, с
дългогодишен опит в обслужването на чуждестранни и местни търговски дружества, еднолични търговци и физически
лица, като при необходимост има възможност да изпрати персонал на място.
Защо да изберете точно нас ?
Професионални съвети, счетоводно обслужване, комплексни административно – правни услуги на едно място.
Търговско, корпоративно, дружествено право-Продажба на фирми АД ЕАД ООД ЕООД.
Прехвърлянето на дяловете на ООД и ЕООД Чл. 129. (1)(2)Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Прехвърляне и изкупуване на Търговски и Акционерни Дружества-акции дружествени дялове-със финансови /задължения/
и юридически проблеми.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по
Обстоятелствата.
Нашият екип може да Ви освободи от Длъжност и Солидарна Отговорност.
Нашето желание е да осигурим на своите клиенти качествени услуги на приемливи цени.
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BBG"LEGAL CONSULTING"
Свържете се с Нас на тел.0885498209 от цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/98403/kupuvame-ad-ead-ood-eood-grsofiya

Продажба на фирми АД ЕАД ООД ЕООД.
BBG "LEGAL CONSULTING"-Амбициозен екип от правоспособни финансисти, счетоводители, икономисти, юристи, с
дългогодишен опит в обслужването на чуждестранни и местни търговски дружества, еднолични търговци и физически
лица, като при необходимост има възможност да изпрати персонал на място.
Защо да изберете точно нас ?
Професионални съвети, счетоводно обслужване, комплексни административно – правни услуги на едно място.
Търговско, корпоративно, дружествено право-Продажба на фирми АД ЕАД ООД ЕООД.
Прехвърлянето на дяловете на ООД и ЕООД Чл. 129. (1)(2)Чл. 130. ТЪРГОВСКИ ЗАКОН.
Прехвърляне и изкупуване на Търговски и Акционерни Дружества-акции дружествени дялове-със финансови /задължения/
и юридически проблеми.
Ние осигуряваме Нов собственик на Фирмата, също така Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция, Пълна Промяна по
Обстоятелствата.
Нашият екип може да Ви освободи от Длъжност и Солидарна Отговорност.
Нашето желание е да осигурим на своите клиенти качествени услуги на приемливи цени.
BBG"LEGAL CONSULTING"
Свържете се с Нас на тел.0885498209 от цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/98402/prodajba-na-firmi-ad-ead-ood-eood

Чехия набира шлайфисти БЕЗ КОМИСИОННИ
Набираме шлайфисти (може и без опит) БЕЗ КОМИСИОННИ , заплащане 130 чкр/час – 1300 евро/месечно, трудов
договор по чешкото законодателство, осигуровки, всяка седмица аванс, безплатна квартира. Тел: 0876 281 672
http://obiavidnes.com/obiava/98401/chehiya-nabira-shlayfisti-bez-komisionni

Чехия набира общи работници БЕЗ КОМИСИОННИ
Набираме общи работници в строителството БЕЗ КОМИСИОННИ, заплащане 80 чкр/час – 800 евро/месечно, трудов
договор по чешкото законодателство, всяка седмица аванс, осигурена квартира. Тел: 0876 281 672
http://obiavidnes.com/obiava/98400/chehiya-nabira-obshti-rabotnici-bez-komisionni

Sapphire FirePro S9000
Sapphire FirePro S9000, пасивно охлаждане, 6GB DDR5, 384bit, PCI-E 3.0, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/98334/sapphire-firepro-s9000

Sapphire FirePro W5000
Sapphire FirePro W5000, 2GB DDR5, 256bit, PCI-E 3.0, 2x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/98330/sapphire-firepro-w5000
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РАБОТА В ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОННИ
Набираме мъже и жени до 55 год. за озеленяване БЕЗ КОМИСИОННИ. Заплащане 80чкр/час – 23000 чкр/месечно ( 900
евро ), безплатна квартира, трудов договор, осигуровки, всяка седмица аванс от 1500 чкр. ( 60 евро ) до заплата. Тел. за
контакт: 0876 281 672
http://obiavidnes.com/obiava/98399/rabota-v-chehiya-bez-komisionni

Предлагам еротичен видео чат срещу заплащане по скайп baby_doll_ass Моля само
заинтересованите да ме добавят
Предлагам еротичен видео чат срещу заплащане по скайп baby_doll_ass Моля само заинтересованите да ме добавят
http://obiavidnes.com/obiava/98398/predlagam-erotichen-video-chat-sreshtu-zaplashtane-po-skayp-baby_doll_ass-molya-samo-za

Sapphire FirePro W5000
Sapphire FirePro W5000, 2GB DDR5, 256bit, PCI-E 3.0, DVI, 2x DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/98328/sapphire-firepro-w5000

AMD Radeon
AMD Radeon, Sapphire FirePro W8100, 8GB, GDDR5, 512bit, PCI-E 3.0, 4x DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/98309/amd-radeon

AMD Radeon
AMD Radeon, Sapphire FirePro W9100, 16GB, DDR5, 512bit, PCI-E 3.0, Eyefinity 2.0, 6x Mini DisplayPort, 1x 3D Connector
http://obiavidnes.com/obiava/98305/amd-radeon

AMD Radeon
AMD Radeon, Sapphire SKY 700, 6GB, GDDR5, 384bit, PCI-E 3.0, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/98303/amd-radeon

AMD Radeon
AMD Radeon, Sapphire SKY 900, 6GB, GDDR5, 384bit, PCI-E 3.0, DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/98291/amd-radeon

Fujitsu KB400 USB
Fujitsu KB400 USB, кирилизирана, черна
http://obiavidnes.com/obiava/98290/fujitsu-kb400-usb

Алуминиеви парапети Варна
Промоция
Алуминиев стеннен парапет-25 лв/л.м. с ДДС и монтаж
ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ ЕООД
Предлага изработка, доставка и монтаж на Алуминиеви парапети
Видове:
• Стълбищни парапети
• Парапети за тераси
• Стъклени парапети
• Стенни парапети
• Преградни парапети
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• Комбиниран парапет със стъклена и тръбна преграда
• Декоративни парапети с вертикални и хоризонтални тръби и решетки
• Дъговидни парапети за стълбища, тераси, прозорци и прегради
• Парапети за барово и ресторантьорско обзавеждане
• Парапети за басейни и бани
•Aлуминиеви огради
Алуминиеви парапети на най - ниски цени!!!
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД!!!
ЗА КОЛИЧЕСТВА ОТСТЪПКИ!!!
ЗА СТРОИТЕЛИ-ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ !!!
БЕЗ СКРИТИ УСЛОВИЯ !!!
ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛИНЕЕН МЕТЪР С ВКЛ. ДДС И МОНТАЖ!
Парапети, порти, огради, тенти, решетки и врати от Ковано Желязо
Извършваме монтажи на територията на цяла България.
Направете вашето запитване сега!!!
гр.Варна , колхозен пазар, ул.Георги Бенковски 83
тел. 0894 294955, 0899 560077
http://www.parapetite.info
e - mail: parapeti@dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/98397/aluminievi-parapeti-varna

Алуминиеви парапети 25 лв с ДДС и монтаж
Промоция
Алуминиев стеннен парапет-25 лв/л.м. с ДДС и монтаж
ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ ЕООД
Предлага изработка, доставка и монтаж на Алуминиеви парапети
Видове:
• Стълбищни парапети
• Парапети за тераси
• Стъклени парапети
• Стенни парапети
• Преградни парапети
• Комбиниран парапет със стъклена и тръбна преграда
• Декоративни парапети с вертикални и хоризонтални тръби и решетки
• Дъговидни парапети за стълбища, тераси, прозорци и прегради
• Парапети за барово и ресторантьорско обзавеждане
• Парапети за басейни и бани
•Aлуминиеви огради
Алуминиеви парапети на най - ниски цени!!!
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД!!!
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ЗА КОЛИЧЕСТВА ОТСТЪПКИ!!!
ЗА СТРОИТЕЛИ-ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ !!!
БЕЗ СКРИТИ УСЛОВИЯ !!!
ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛИНЕЕН МЕТЪР С ВКЛ. ДДС И МОНТАЖ!
Парапети, порти, огради, тенти, решетки и врати от Ковано Желязо
Извършваме монтажи на територията на цяла България.
Направете вашето запитване сега!!!
гр.Варна , колхозен пазар, ул.Георги Бенковски 83
тел. 0894 294955, 0899 560077
http://www.parapetite.info
e - mail: parapeti@dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/98396/aluminievi-parapeti-25-lv-s-dds-i-montaj

23.8"(60.45cm) Eizo EV2450-BK
23.8"(60.45cm) Eizo EV2450-BK, IPS панел, WLED, 5ms, 1000:1, 16:9, 250cd/m2, HDMI, DVI, DisplayPort, 2x 1W Speakers,
3-портов USB3.0 хъб
http://obiavidnes.com/obiava/98287/2386045cm-eizo-ev2450-bk

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/98395/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

24.1"(61.21cm) Eizo ColorEdge CS240-BK
24.1"(61.21cm) Eizo ColorEdge CS240-BK, Software Calibration(ColorNavigator 6), IPS панел, 7.7ms, 16:10, 350cd/ms, HDMI,
DVI, DisplayPort, 4-портов USB хъб
http://obiavidnes.com/obiava/98286/2416121cm-eizo-coloredge-cs240-bk

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/98394/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
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Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/98393/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/98392/sigurna-rabota

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/98391/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/98390/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 .
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- 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/98389/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

строители-търси да назначи
Набор на персонал за работа в стройтелството за Чехия, майстори и общи работници широко спектърен профил:
Зидаро мазачи, , гипсокартон, фаянс и теракот, хидроизолация - 6 евро на час, арматуристи, куфражисти - 5 евро на час,
топлоизолация 9 - 12 евро на квадрат, общи работници - 4 евро на час. 10 часов работен ден 6 дена в седмицата.
Подсигорена е квартира, сключва се постоянен трудов договор, не се изисква владеенето на език
http://obiavidnes.com/obiava/98388/stroiteli-tyrsi-da-naznachi

търси да назначи
Чрез съвместната ни дейност с чешката агенция по заетоста предлагаме следните работни позиции за Чехия за мъже ,
жени , семейства до 50 год.- за работа във фабрика за парфюми - чисто заплащане 850 евро , месокомбинат 900-950евро ,складови работници(мъже и жени)-(850-900евро),шоколадова фабрика-850евро,сладкарски цех-(850-900
)евро,пекарна(850евро),цех за пакетаж(750 до 900 евро), майстори строители широкоспектърен профил ( от 1100 - 1500
евро ) , заварчици на СО2 и аргон ( 1200 - 1600 евро ) , електрод ( 1000 евро ) , селско стопанство и животновъдство (
1000 евро ) , оранжерии ( 900 евро ) , складови работници от 20-30 год. за складовете на Пенни Маркет , Билла , Кауфланд
, Теско и Алберт (само мъже до 45 г. 950 евро ) , цех за сухо боядисване ( 1000 евро ) , завод на Кока Кола ( 900
евро)лаковна(750-900eвро) . Към всички оферти се дава седмичен аванс до първа заплата от 1000 - 1500 чкр ( 40 -60 евро )
. Заплатата е на следващия месец от 10-20 число за предходния. Трудов договор , осигуровки , подсигурена квартира ( към
някои от офертите е безплатна )
http://obiavidnes.com/obiava/98387/tyrsi-da-naznachi

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/98386/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/98385/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
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http://obiavidnes.com/obiava/98384/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

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://www.minionsmoney.com
http://obiavidnes.com/obiava/98383/rabota-za-30-min-na-den

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/98382/30-50-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/98381/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/98380/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Перфектно тяло -отслабване с Малинови кетони
МАЛИНОВИ КЕТОНИ / Raspberry ketones е билковия продукт с който ще отслабнете много бързо само за
месец.Малинови кетони намаляват и потиска апетита, засилва мастния метаболизъм, ефективно, бързо и трайно
намалява теглото, прочиства организма.Rospberry е 100 % натурален продукт.За месец се очакват от 6 до 12 килограма
да свалите.Доказани продукти, качество и оригиналност, резултати още на първата седмица.Rospberry ketones силна
версия гори мазнини в проблемните зони.Ускоряват забавения ви метаболизъм, доставят нужната ви енергия, намалят
холестерола, мощен антиоксидант, стимулира мозъчната дейност, ограничават процесите на стареене, нормализират
нивата на кръвната захар, превръщат мазнините в енергия, прочистват организма от токсини Как се приема Малинови
кетони / Raspberry ketones : Препоръчителен прием: По една капсула на ден сутрин на гладно с една чаша хладка вода.
може да се приема и след закуска, но 30 до 40 минути след нея.Когато постигнете желания резултат за отслабване,
може да ги спрете веднага.Могат да се приемат до 3 опаковки.След тези три опаковки е препоръчително да си починете
от 3 до 4 седмици преди нов прием. Този билков продукт е уникален по своето действие и ефект за отслабване. Цената за
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една опаковка е 34,98лв. + БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА до вашият дом или офис на еконт Промоция при покупка на 2
опаковки -62.96 лв. При покупка на 3 опаковки - 90.25лв.http://www.otslabvai.com 0877791414
http://obiavidnes.com/obiava/98378/perfektno-tyalo--otslabvane-s-malinovi-ketoni

Отслабни за лятото до 12 кг. за месец
ZENDA SLIM Многжество клинични изследвания доказват, че този продукт Зенда Слим е един от най-безопасни и
качествени билкови продукти за много бързо отслабване.С тези хапчета за отслабване се очаква да свалите от 7 до 12
килограма за един месец в зависимост от организма на човек.Zenda Slim е съставен от морски водорасли, екстракт от
зелен чай и зелено кафе и л-карнитин, акай, екстракт от манго и грейпфрут. Зенда слим е билков продукт, които се
използва за сваляне на излишните килограми и мазнини, като действието е бързо и трайно.Този продукт е използван от
милиони хора по света и е известен със своето уникално действие да нормализира наднорменото тегло без диети и
тренировки.Само за месец се очаква да свалите с тези билкови капсули за отслабване от 7 до 12 килограма в зависимост
от организма на всеки човек. Цената за една опаковка е 45.00лв. Промоция при покупка на 2 опаковки -81 лв. При покупка
на 3 опаковки - 116 лв. + безплатна доставка до вашия дом или офис на еконт.http://www.lidaoriginalna.com 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/98377/otslabni-za-lyatoto-do-12-kg-za-mesec

Свали излишните килограми с Мейзитанг
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.С
хапчетата за отслабване Мейзитанг ще свалите килограми още на първата седмица.Тези гел капсули мейзитанг са
здравословен и траен начин за да отслабнете. Те действат на всеки, независимо от възрастта и пола.В традиционната
медицина от много години се използват билковите гел капсули Meizitang, като натурално средство за отслабване и
топене на мазнините.Тази специална формула от билки действа, като естествен фет бърнар за топене на мазнините,
намаляване на апетита и ви дава нужната енергия през целия ден!Мейзитанг ви гарантира, че ще отслабнете бързо,
лесно, здравословно и трайно, без странични ефекти.Този билков продукт е уникален по своето действие и ефект за
отслабване. http://xn--80ageifetn7b.com 0894973232
http://obiavidnes.com/obiava/98376/svali-izlishnite-kilogrami-s-meyzitang

Хит за отслабване Гарсиния камбоджа
Garcinia Cambogia е един уникален продукт, който е известен по целия свят със своето действие за отслабване и
подобряване на общото състояние на организма.Гарциния Камбоджа е уникален продукт с който за месец ще свалите до
12 килограма без диети или тренировки.Тази билка е много популярна и редуцира теглото много бързо, видими резултати
се наблюдават още на първата седмица от приема и. Гарциния Камбоджа започва да гори мазнините веднага след първия
прием, помага на тялото ви да гори излишните мазнини и ги превръща в енергия за тялото ви, вместо да ги складира
превръща в мастни депа (мазнини)Гарциния Камбодажа / Garcinia Cambogia намалява телесните мазнини и
предотваратява формирането на нови,мазнини, като регулира и засилва мастния метаболизъ, което води до много бързо
и видимо сваляне на проблемните зони, като паласки, корем, крака и седалищни части. Този природен продукт действа на
всеки един човек и ние сме сигурни, че ще отслабнете. Прием: по една капсула сутрин на гладно с една чаша хладка
вода.Цената за една опаковка е 39лв. + БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА до вашият дом или офис на
еконт.http://www.lidaoriginalna.com 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/98375/hit-za-otslabvane-garsiniya-kambodja

Отслабни с нова формула- ЛИПОЗЕН
LIPOZENE е най-мощното средство за отслабване в света.Произведен в САЩ този натурален билков продукт е
използван от над 20 милиона хора по света за сваляне на излишните килограми.С този продукт за отслабване LIPOZENE
вие ще свалите от 6 до 12 килограма за 30 дни и то напълно натурално и безопасно.Спрете да си задавате въпроса как да
отслабна? Отговора е един и това са хапчетата за отслабване Lipozene / Липозене.Тези капсули за отслабване са номер
едно в USA и са доказали ефекта си върху всеки човек, който иска да отслабне.Тези хапчета за отслабване са произведени
в Америка за хора, които нямат време да спазват диети или да спортуват и водят застоял живот.Знаем, че
нездравословните храни с които се храним съдържат много калории и мазнини, които се отделят в нашия организъм,
като мастни депа, които с времето се уголемяват и затлъстяването става сериозно, а от там здравословното
състояние се влошава.Клинично е доказано, че с Липозен всеки ще отслабне.Създаден от напълно натурални билкови
екстракти.Този природен продукт действа на всеки един човек и ние сме сигурни, че ще отслабнете. Цената за една
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опаковка е 45лв. + БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА до вашият дом или офис на еконт.http://www.lidaoriginalna.com 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/98374/otslabni-s-nova-formula--lipozen

Най-силния продукт за отслабване - Зелено кафе
ЗЕЛЕНО КАФЕ е едно от новите открития за отслабване и то доказано, изпробвано и ефективно.Учени изследват
екстракта от зелено кафе доказват, че екстракта на Green Coffe е решението за отслабване.Със Зелено кафе само за
месец вие ще отслабнете от 5 до 10 килограма.Хранителната добавка зелено кафе гори излишните мазнини много бързо и
ефикасно.Green Coffe действа на всеки, напълно безопасно.Зеленото кафе гори мазнините много бързо, намаля апетита
след 3-ти ден, съдържа много малко кофеин и е 100% чист, оригинален и продукт произведен в Aнглия.Д-р Оз
(специалист-диетолог) тества екстракта е неговото шоу на 100 човека, под надзора на лекари и диетолози в
продължение на 2 седмици и то без никой от участниците да променя диетата си или навиците си.Крайния резултат е
уникален, тези 50 човека, които са приемали по една капсула сутрин на гладно са свалили 3 пъти повече килограми от
другата група, които са ползвали плацебо ефекта.Тайната е в хлорогенната киселина.Зеленото кафе е доказано едно от
най-добрите средства за горене на мазнини и сваляне на килограми:Само за месец със зелено кафе се свалят от 5 до 10
килограма без проблемGreen coffe / Зелено кафе са зърна които не са изпечени.Печенето на кафето става при много
висока температира 246 ° C и така се постига неговия кафяф цвят и специфичен аромат.Проблема при това кафе е, че
при него се загубва до 90 % от хлорогенната киселина, а с нея и изчезва свойството кафявото кафе да гори мазнините, за
това зеленото кафе е един уникален продукт за горене на мазнини.Диетолозите и докторите горещо препоръчват
капсулите от екстракт на зелено кафе.Ако нямате време за изморителни и досадни диети, ако нямате време за досадни
упражнения.Ако имате забързано ежедневие изпълнено със стрес и нямате време за себе, а вече сте качили дота излишни
мазнини и килограми, които влияят отрицателно на вашето здраве използвайте капсулите за отслабване от зелено кафе.
Цената за една опаковка е 40 лв. + БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА до вашият дом или офис на
еконт.юhttp://www.lidaoriginalna.com 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/98373/nay-silniya-produkt-za-otslabvane---zeleno-kafe

Звездите отслабват със зелено кафе
Хапчетата за отслабване ЗЕЛЕНО КАФЕ са един от най-ефикасните билкови екстракти за отслабване.Нашето зелено
кафе известно по целия свят със своето действие да намаля значително апетита и да забързва мастни метаболизъм в
следствие на което само за месец се отслабва от 6 до 10 килограма и то напълно натурално и гарантирано.Green Coffe е
много популярно в USA, защото действа на всеки без странични ефекти.Затлъстяването в Съединените щати е над 78
%, което води до много заболявания за това учени и изследователи откриха най-добрия, ефикасен и безопасен начин да
отслабнете без диети и тренировки.Green Coffe e продукта с който ще отслабнете много бързо, но контролирано, много
лесно и трайно.Какво ни предлага капсулите от Зелено Кафе / Green Coffe:Green Coffe спира апетита;Засилва мастния
метаболизъм, следователно зелено кафе топи мазнините;Много бързо и ефективно намаля теглото;Зелено кафе е мощен
антиоксидант;Зеленото кафе намаля лошия холестерол и кръвната захар;Green coffe ободрява, стимулира и
тонизира;Този билков екстракт стимулира мозуъчната дейснот;Зелено кафе доказано ограничава процесите на
стареене;Доказано ефикасен;Съдържание на Зелено кафе / Green cofe: В една опаковка се съдържат 30 броя капсули за
30 дни.Прием: по една капсула сутрин на гладно с една чаша хладка вода.Цената за една опаковка е 34.98 лв. +
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА до вашият дом или офис на еконт.
http://obiavidnes.com/obiava/98372/zvezdite-otslabvat-sys-zeleno-kafe

Уникален продукт за отслабване !!!
ULTRA SLIM е една уникална формула за бързо топене на мазнините и сваляне на килограмите и то само за месец. Всеки,
който е изпробвал тази билка за отслабване е получил желания резултат, който е от 6 до 10 колограма за един
месец.Този продукт действа не всеки, изследвания показват, че хора които нямат физическа активност и не спазват
здравословен начин на хранене отслабват до 10 килограма за месец, а тези които спортуват и водят правилен
хранителен режим отслабват до 14 килограма за месец.Не е нужно да правите опасни диети или тежки и изморителни
упражнения, нужно е да пиете повече вода, да приемате само по една капсула на ден Ultra Slim / Ултра слим и ще
отслабнете.Наднорменото тегло е болеста на 21 век за това е време да се предпазите от заболявания свързани с
наднорменото тегло, като диабет, затлъстяване на органите, сърдечни болести и много други. С нашите оригинални
продукти ще сте здрави изпълнени с тонус и енергия и ще изглеждате красиви.http://www.lidaoriginalna.com 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/98371/unikalen-produkt-za-otslabvane-

Lipovon - безплатна доставка - 45лв.
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Хапчета за лесно и бързо отслабване ЛИПОВОН добиват все по-голяма популярност и повишено търсене, благодарение
най-вече на бързото си действие, изключително добрите резултати за бързо отслабване, които са налице още през
първата седмица на приема им!!!Бързото отслабване не е лесна задача и е немислимо да се разчита на късмет ако искате
наистина да отслабнете качествено. Като цяло лесното отслабване до сега беше изключително труден процес, изискващ
много усилия и нерви даващи несигурни резултати, но в момента в който ние открихме натуралния продукт Липовон бързото отслабване стана лесно и напълно достъпно за всички.В наши дни суетата у хората е достигнала неизмерими
граници и всеки търси начин за наистина ефикасно и бързо отслабване. Дори да търсите начина за бързо отслабване не
просто от суета, а защото се чуствате слабо-конкурентни спрямо околния свят (вашите колеги, приятели и т.н.) – ние
можем да Ви осигурим комфорта да намерите един от най-добрите варианти за бързо отслабване и да спрете да си
задавате така мъчителния въпрос „Как да отслабна-за 45 лева и невероятния ефект на ЛИПОВОН. Ако наистина имате
желанието да намерите пътя за бързото и ефикасно отслабване, и искате да подобрите своя социален статус и
авторитет поръчайте сега!
http://obiavidnes.com/obiava/98370/lipovon---bezplatna-dostavka---45lv

Липовон - оригинален продукт за отслабване
Липовон Оригинален продукт – Един от най-ефикастните билкови продукти за бързо и трайно отслабване.Tози
натуралне продъкт за бързо отслабване е номер едно.Ние сме директни вносители на тези хапчета за отслабване и
ГАРАНТИРАМЕ, че закупен от нас вие ще постигнете желаните резултати. Липовон / Lipovon е един революционен
продукт с който само за месец ще свалите от 6 до 10 килограма в някои случаи дори 12 килограма само за 30 дни.Да
точно така само за един месец вие ще влезете в идеална форма и то без никакви усилия, без диети, без упражнения.Този
продукт е използван от хиляди хора по света и действа на всеки без изключения.Няма вариант да не
ОТСЛАБНЕТЕ.Специално разработен за хора с наднормено тегло и застоял живот LIPOVON действа с борбата за
стопяване на килграмите и то само за месец.Притежаваме сертификат за качество и свидетелство за регистрация на
ЛИПОВОН.Lipovon е напълно натурален продукт създаден от 2 уникални билки:
Hoodia Godonii Extract (20 :1) 350 mg
Garcinia Cambogia Extact – 50 mg http://www.lidaoriginalna.com 0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/98369/lipovon---originalen-produkt-za-otslabvane

Мъже и жени отслабват с Мейзитанг
Специално извлечените екстракти от билки на Meizitang /Мейзитанг разграждат мазнините ,намаляват значително
лошия холестерол и стимулират натурално обмяната на веществата в тялото ,в същото време увеличават метаболизма
и намаляват апетита.
Мейзитанг забява стареенето,изпъва кожата има антиоксидантни свойства,забявя свободните радикали ,няма никави
странични ефекти.Полезен е за храносмилателната система . Не трябва да спазвате някаква хранителна
диета.Гарантираме ви 100% ефект и качество на продукта.Диетично хапче съчетано от подбрани билки-действа
прочистващо върху организма и намалява токсините в тялото и ограничава превръщането на въглехидратите в мазнини
Без йо-йо ефект-изумителни резултати само за 30 дни-36 капсули-Промо цена 34 лева + безплатна доставка
http://obiavidnes.com/obiava/98368/myje-i-jeni-otslabvat-s-meyzitang

Мейзитанг - билкови капсули за отслабване
Мейзитанг - Отслабни с билкови капсули Мейзитанг.Отслабнете от 6 до 12 килограма за месец! Диетично хапче
съчетано от подбрани билки-действа прочистващо върху организма и намалява токсините в тялото и ограничава
превръщането на въглехидратите в мазнини Без йо-йо ефект-изумителни резултати само за 30 дни-36 капсули-Промо
цена 34 лева + безплатна доставка.
http://obiavidnes.com/obiava/98367/meyzitang---bilkovi-kapsuli-za-otslabvane

Lida Отслабни Безплатна Доставка Вземи Lida (Лида) стара - силна -slim
Лида нашата натуралната капсула ,която е създадена от специално подбрани екстракти от билки влияещи както на
жени ,така и на мъже. По една капсула приета сутрин на гладно или след закуска и прием на вода минимум от 2-3 литра
дневно. Само за месец се очаква да свалите от 7 до 15 килограма. Само сега на най-ниските цени при нас от 35 лв. С
безплатна доставка до офис на Еконт получавате 30 капсули за 30 дневен прием и невероятни резултати, без нежелани
ефекти.
http://obiavidnes.com/obiava/98366/lida-otslabni-bezplatna-dostavka-vzemi-lida-lida-stara---silna--slim
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12 кг за месец – как да отслабнем? Да има лесно решение - Хапчета на билкова основа за отслабване и изгаряне на
ненужните мазнини -бързо, лесно, напълно натурално и с траен ефект. С Лида Daidaihua не трябва да спазвате някаква
хранителна диета-действа прочистващо върху организма и намалява токсините в тялото - забава стареенето, изпъва
кожата има антиоксидантни свойства, забавя свободните радикали , няма никакви странични ефекти. Полезен е за
храносмилателната система Гарантираме ви 100% ефект и качество на продукта. Диетично хапче съчетано от
подбрани билки-действа прочистващо върху организма и намалява токсините в тялото и ограничава превръщането на
въглехидратите в мазнини Без йо-йо ефект-изумителни резултати Само тук получавате и Безплатна доставка до офис
на Еконт -30 капсули -30дни. Гарантираме ви 100% ефект и качество на продукта.
http://obiavidnes.com/obiava/98365/12-kg-za-mesec--kak-da-otslabnem-da-ima-lesno-reshenie----hapcheta-na-bilkova-os

Как да отслабнем до 10 кг. за месец
Оригинална Лида Дайдайхуа е един от най-ефективните, доказани продукти на пазара за отслабване, презз последните
години в световен мащаб. С помощта на Лида Дайдахуа – Стара формула само за един месец ще направите огромни
постижения в борбата с излишните килограми. При правилна употреба, без проблем ще свалите 6-10кг, само за 30 дни!
Резултатът е доказан при 95 процента от хората използвали Лида стара формула! Напълно безопасен продукт –
синтезиран въз основа само на билки. Клинично тестван и доказан резултат. УПОТРЕБА: По една капсула сутрин преди
или след закуска; Хранете се редовно и разумно, Не гладувайте, Избягвайте вечерята след 18:30 часа, Приемайте
минимум от два до три литра вода дневно
http://obiavidnes.com/obiava/98364/kak-da-otslabnem-do-10-kg-za-mesec

Лида Дайдахуа - стара формула за отслабване
Искате ли да отслабнете леснo? Да контролираме глада и възможно ли е да отслабнем толкова,колкото желаем само за
30 дни? Не можете да се контролирате,имате ужасен апетит,обичате мазните и калорични храни,нямате време за
диета и здравословно хранене!Има ли решение за проблемните зони ,като паласки,талия,бедра,корем,седалищни
части,имате забавен метаболизъм,всичко ,което погълнете се превръща в мазнини?Искате да си възвърнете
настроението,тонуса,самочувствието?Искате вашето тяло да се оформи и да придобиете стегнат вид?Всичко това е
възможно и то без тренировки,без диети !Най-продавания и препоръчван продукт на пазара е Lida Daidaihua !Toва е
натуралната капсула ,която е създадена от специално подбрани екстракти от билки ,които влияят както на жени ,така
и на мъже.По една капсула приета сутрин на гладно или след закуска .Само за месец се очаква да свалите от 7 до 15
килограма. Само сега на най-ниските цени при нас от 34лв. С безплатна доставка
http://obiavidnes.com/obiava/98363/lida-daydahua---stara-formula-za-otslabvane

Липовон - Lipovon оригинал НАЙ - СИЛНИЯ продукт за отслабване
Липовон – Един от най-ефикастните билкови продукти за бързо и трайно отслабване.Tози натурален продъкт за бързо
отслабване е номер едно.Ние сме директни вносители на тези хапчета за отслабване и ГАРАНТИРАМЕ, че закупен от
нас вие ще постигнете желаните резултати. Липовон / Lipovon е един революционен продукт с който само за месец ще
свалите от 6 до 10 килограма в някои случаи дори 12 килограма само за 30 дни.Да точно така само за един месец вие ще
влезете в идеална форма и то без никакви усилия, без диети, без упражнения.Този продукт е използван от хиляди хора по
света и действа на всеки без изключения.Няма вариант да не ОТСЛАБНЕТЕ.Специално разработен за хора с наднормено
тегло и застоял живот LIPOVON действа с борбата за стопяване на килграмите и то само за месец.Притежаваме
сертификат за качество и свидетелство за регистрация на ЛИПОВОН.Lipovon е напълно натурален продукт създаден
от 2 уникални билки.Hoodia Godonii Extract (20 :1) 350 mg Garcinia Cambogia Extact – 50 mghttp://www.lidaoriginalna.com
0889191884
http://obiavidnes.com/obiava/98362/lipovon---lipovon-original-nay---silniya-produkt-za-otslabvane

Мейзитанг / MeizitangMeizitang / Мейзитанг Безплатна доставка 2015 | Meizitang Botanical
Slimming отслабни бързо
ТОВА Е ЕДИН НАИСТИНА УНИКАЛЕН ПРОДУКТ С КОЙТО ВИЕ ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ МНОГО БЪРЗО, ЛЕСНО И
ЕФЕКТИВНО.Един напълно билков продукт, който е на 100 % ОРИГИНАЛЕН и действа на всеки, това е той Meizitang
Botanical Slimming Soft Gel ORIGINAL!ПОДОБРЕН МЕТАБОЛИЗЪМ, БЪРЗО И ЕФЕКТИВНО ОТСЛАБВАНЕ БЕЗ ГЛАД И
ДИЕТИ ?ДА, ВСИЧКО ТОВА Е ВЪЗМОЖНО ПОРЪЧАЙТЕ СЕГА И СЕ УБЕДЕТЕ В КАЧЕСТВОТО НА НАШИЯТ
ОРИГИНАЛЕН ПРОДУКТ- МЕЙЗИТАНГ (MEIZITANG)
С МЕЙЗИТАНГ –MEIZITANG ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ЖЕЛАНИЯТ ЕФЕКТ, БЪРЗО И ЗДРАВОСЛОВНО БЕЗ НИКАКВИ
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УСИЛИЯ (ОТ 7 ДО 12 И ПОВЕЧЕ КГ. НА МЕСЕЦ).ИЗВАЙТЕ ТЯЛОТО СИ, НАПРАВЕТЕ ВАШИЯТ СИЛУЕТ ПО-ТЪНЪК
И СЪБЛАЗНИТЕЛЕН С 30 ДНЕВНИЯТ КУРС НА МЕЙЗИТАНГ, ГАРАНТИРАНО БЕЗ ЙО-ЙО ЕФЕКТ! МЕЙЗИТАНГ Е
НАПЪЛНО НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ ПРОИЗВЕДЕН ОТ ДИВОРАСТЯЩИ ПЛОДОВЕ И БИЛКИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ И
КРАСОТА НА ВАШЕТО ТЯЛО.ТОЙ ЩЕ ПОДПОМОГНЕ БЪРЗОТО АБСОРБИРАНЕ И НЕУТРАЛИЗИРАНЕ НА
МАЗНИНИТЕ, БЕЗ ТЯЛОТО ВИ ДА ГУБИ НЕОБХОДИМИТЕ АМИНОКИСЕЛИНИ И МИКРОЕЛЕМЕНТИ.МЕЙЗИТАНГ Е
ДИЕТИЧНО ХАПЧЕ СЪЧЕТАНО ОТ ГРИЖЛИВО ПОДБРАНИ БИЛКИ, КОЙТО ДЕЙСТВАТ ПРОЧИСТВАЩО ВЪРХУ
ОРГАНИЗМА И НАМАЛЯВА ТОКСИНИТЕ В ТЯЛОТО И ОГРАНИЧАВА ПРЕВРЪЩАНЕТО НА ВЪГЛЕХИДРАТИТЕ В
МАЗНИНИ (БЕЗ СЛАБИТЕЛЕН ЕФЕКТ)
http://obiavidnes.com/obiava/98361/meyzitang--meizitangmeizitang--meyzitang-bezplatna-dostavka-2015--meizitang-b

Лида отслабни от 7-15кг безлатна доставка
Lida Daidaihua - Стара формула.Имате ли нужда от нещо, което бързо ще повдигне настроението ви и ще промени
живота ви? Ще ви накара да ОТСЛАБНЕТЕ - бързо, лесно, напълно натурално и с траен ефект от 5 до 10 дори повече
килограма, само за месец с оригиналната стара формула на ЛИДА?Тук при нас всички продукти са напълно оригинални и
на не конкурентни цени. Една от причините ни е, че ние сме директните вносители на тези билки и вече хиляди жени и
мъже използваха и използват нашата ЛИДА.ЛИДА Daidaihua, която е закупена от нас е гаранция за вашия успех и ние
гарантираме на 100 %, че ще останете много доволни и ще постигнете желаните резултати. С ЛИДА Daidaihua не
трябва да спазвате някаква хранителна диета, нито да се потите с досадни упражнение, отговора е, че тя действа (ако
е закупена от нас)Отслабване с оригинална Лида Дайдайхуа,коята се доказва като едно от най-уникалните средства за
бързо ,супер ефективно и най-вече безопасно отслабване,тъй като не съдържа никакви химични или хормонални съставки,
а ефектът се забелязва достатъчно бързо – в рамките на 1 месец и което е най-важното – след спирането на приема на
Лида – няма рецедив към ново напълняване и ЙО-ЙО ефект! ЛИДА е без слабително действие! Доверете се на нас и ние
няма да ви разочароваме.Приема се по 1 (една) капсула сутрин на гладно .Желателно е да консумирайте повече течности
на ден.ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: Лида Дайдайхуа е хранителна добавка създадена на базата на специално подбрани
растителни екстракти
http://obiavidnes.com/obiava/98360/lida-otslabni-ot-7-15kg-bezlatna-dostavka

Лида отслабни от 7-15кг безлатна доставка
Lida Daidaihua - Стара формула.Имате ли нужда от нещо, което бързо ще повдигне настроението ви и ще промени
живота ви? Ще ви накара да ОТСЛАБНЕТЕ - бързо, лесно, напълно натурално и с траен ефект от 5 до 10 дори повече
килограма, само за месец с оригиналната стара формула на ЛИДА?Тук при нас всички продукти са напълно оригинални и
на не конкурентни цени. Една от причините ни е, че ние сме директните вносители на тези билки и вече хиляди жени и
мъже използваха и използват нашата ЛИДА.ЛИДА Daidaihua, която е закупена от нас е гаранция за вашия успех и ние
гарантираме на 100 %, че ще останете много доволни и ще постигнете желаните резултати. С ЛИДА Daidaihua не
трябва да спазвате някаква хранителна диета, нито да се потите с досадни упражнение, отговора е, че тя действа (ако
е закупена от нас)Отслабване с оригинална Лида Дайдайхуа,коята се доказва като едно от най-уникалните средства за
бързо ,супер ефективно и най-вече безопасно отслабване,тъй като не съдържа никакви химични или хормонални съставки,
а ефектът се забелязва достатъчно бързо – в рамките на 1 месец и което е най-важното – след спирането на приема на
Лида – няма рецедив към ново напълняване и ЙО-ЙО ефект! ЛИДА е без слабително действие! Доверете се на нас и ние
няма да ви разочароваме.Приема се по 1 (една) капсула сутрин на гладно .Желателно е да консумирайте повече течности
на ден.ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: Лида Дайдайхуа е хранителна добавка създадена на базата на специално подбрани
растителни екстракти
http://obiavidnes.com/obiava/98359/lida-otslabni-ot-7-15kg-bezlatna-dostavka

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 .
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Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/98357/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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,
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реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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 !
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/98354/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 ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.

Страница 18/83

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.04.2015

Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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 !
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/98353/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

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/98349/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour

Страница 19/83

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.04.2015

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/98348/cours-de-bulgare-pour-trangers

Немски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение и в малки групи по Немски език в удобно за Вас време.
Предлагаме посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и
допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за
разсрочено плащане.
Цена 10 лева на учебен час
Предлагаме:
Подготовка за сертификати
Подготовка за матури
Подготовка за работа в Германия
Подготовка на деца и ученици
Разговорни курсове за поддържане на езиковата квалификация
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/98347/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

Гранитогрес Пловдив
„ИТАЛКЕРАМИК ГРУП” ЕООД е водеща фирма на българския пазар в областта на вноса и търговията с
висококачествена италианска керамика, санитарен фаянс, душ кабини, сауни, вградени душ и уелнес системи,
хидромасажни вани, смесителни батерии и мебели за баня.
http://obiavidnes.com/obiava/98340/granitogres-plovdiv

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://minionsmoney.com
http://obiavidnes.com/obiava/98339/rabota-za-30-min-na-den

Инкубатори - време е за люпене!!!
Инкубатор - полуавтоматично въртене на яйцата - 95 лв.
Инкубатор - автоматично въртене на яйцата
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40/60/80 яйца 145/175/245 лв, терморегулатор аналогов илис PIC контролер(0,1 градуса С)
и дисплей. Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на
нашите инкубатори, a не обяснения по телефона (Често откровенни лъжи)
https://www.youtube.com/watch?v=trISQfvwzS4
https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
Http://inkubatorbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/98337/inkubatori---vreme-e-za-lyupene

Инкубатори - от японски пъдпъдъци до щрауси
Инкубатор - автоматично въртене на яйцата
40/60/80 яйца 145/175/245 лв, терморегулатор аналогов илис PIC контролер(0,1 градуса С)
и дисплей. Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на
нашите инкубатори, a не обяснения по телефона (Често откровенни лъжи)
https://www.youtube.com/watch?v=trISQfvwzS4
https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
Http://inkubatorbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/98336/inkubatori---ot-yaponski-pydpydyci-do-shtrausi

Инкубатори - от японски пъдпъдъци до щрауси
Инкубатор - автоматично въртене на яйцата
40/60/80 яйца 145/175/245 лв, терморегулатор аналогов илис PIC контролер(0,1 градуса С)
и дисплей. Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на
нашите инкубатори, a не обяснения по телефона (Често откровенни лъжи)
https://www.youtube.com/watch?v=trISQfvwzS4
https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
Http://inkubatorbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/98335/inkubatori---ot-yaponski-pydpydyci-do-shtrausi

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/98333/30-50-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/98332/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn
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НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/98331/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/98329/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Fujitsu FI-6110
Fujitsu FI-6110, скенер, 600x1200dpi, 20стр/мин, USB
http://obiavidnes.com/obiava/98327/fujitsu-fi-6110

0882551735 фини шпакловки.4лв. гипсова шпакловка.4лв. латекс.2лв. топлоизолация.10лв..
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/98326/0882551735-fini-shpaklovki4lv-gipsova-shpaklovka4lv-lateks2lv-toploizolaciya

Fujitsu fi-6670
Fujitsu fi-6670, скенер, 600x1200dpi, 90стр/мин, USB
http://obiavidnes.com/obiava/98325/fujitsu-fi-6670

Fujitsu fi-6750S
Fujitsu fi-6750S, скенер, 600x1200dpi, A4, 55стр/мин, USB
http://obiavidnes.com/obiava/98324/fujitsu-fi-6750s

Fujitsu ScanSnap S1100
Fujitsu ScanSnap S1100, портативен скенер, A4, 600dpi, USB
http://obiavidnes.com/obiava/98323/fujitsu-scansnap-s1100

AMD Radeon
AMD Radeon, Sapphire FirePro R5000, 2GB, DDR5, 256bit, PCI-E 3.0, 2x Mini DisplayPort, RJ-45
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http://obiavidnes.com/obiava/98322/amd-radeon

AMD Radeon
AMD Radeon, Sapphire FirePro S10000, 12GB GDDR5, 384bit, PCI-E 3.0, DVI, Mini DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/98321/amd-radeon

AMD Radeon
AMD Radeon, Sapphire FirePro S10000, 6GB, DDR5, 384bit, PCI-E 3.0, DVI, 4x Mini DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/98320/amd-radeon

AMD Radeon
AMD Radeon, Sapphire FirePro S10000, 6GB, DDR5, 384bit, PCI-E 3.0, DVI, Mini DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/98319/amd-radeon

AMD Radeon
AMD Radeon, Sapphire FirePro S4000X, MXM form factor, 2GB, DDR5, 128bit, PCI-E 3.0, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/98318/amd-radeon

Инкубатори - ниски цени, позвъни и затвори
Инкубатор - автоматично въртене на яйцата
40/60/80 яйца 145/175/245 лв, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С)и дисплей. Вижте клипчетата в нашия сайт
показващи работата на нашите инкубатори, a не обяснения по телефона (Често откровенни лъжи)
https://www.youtube.com/watch?v=trISQfvwzS4
https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
Http://inkubatorbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/98317/inkubatori---niski-ceni-pozvyni-i-zatvori

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
https://www.youtube.com/watch?v=MqVm_pIVSoA
http://obiavidnes.com/obiava/98316/metalotyrsach-s-pic-kontroler

AMD Radeon
AMD Radeon, Sapphire FirePro S9050, 12GB, GDDR5, 384bit, PCI-E 3.0, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/98315/amd-radeon

AMD Radeon
AMD Radeon, Sapphire FirePro S9100 (Server Graphics ), 12GB, GDDR5, 512bit, PCI-E 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/98314/amd-radeon

AMD Radeon
AMD Radeon, Sapphire FirePro S9150 (Server Graphics ), 16GB, GDDR5, 512bit, PCI-E 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/98313/amd-radeon
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Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/98312/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90. . net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/98311/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

AMD Radeon
AMD Radeon, Sapphire FirePro W2100, 2GB, DDR3, 128bit, PCI-E 3.0, 2x DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/98310/amd-radeon

Разговорен английски
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
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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/98308/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/98307/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/98306/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/98304/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

7 клас - БЕЛ и Математика
Курсове и индивидуални уроци по БЕЛ и Математика за седмокласници. Безплатно първо занятие; готови учебни
материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; интензивен тренинг за
решаване на тестове и писане на преразказ/ разписване на задачи. 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра
на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи.
Изпитаният начин детето Ви да учи в елитна гимназия в София! Обадете се веднага!
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http://obiavidnes.com/obiava/98302/7-klas---bel-i--matematika

Испански език - матура и КС
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура по Испански език. Целогодишна подготовка за ученици в 11
и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен материал
и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за посещение;
разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Изпитаният начин да учите в най-търсените и
съвременни специалности! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/98301/ispanski-ezik---matura-i-ks

Английски и немски език за матура и кандидат-студенти
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура по Английски и Немски език. Целогодишна подготовка за
ученици в 11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия
учебен материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график
за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Изпитаният начин да учите в
най-търсените и съвременни специалности! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/98300/angliyski-i-nemski-ezik-za-matura-i-kandidat-studenti

Химия и биология за матура и кандидат-студенти
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура по Химия и Биология!
Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в
цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в
центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи.
Изпитаният начин да учите медицина или друга специалност в тази сфера! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/98299/himiya-i-biologiya-za-matura-i-kandidat-studenti

Математика за матура и КС
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура по математика
Целогодишна подготовка за ученици в 11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в
цената; преподаване на целия учебен материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в
центъра на София; гъвкав график за посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи.
Изпитаният начин да учите информатика, математика или друга специалност в тази сфера! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/98298/matematika-za-matura-i-ks

БЕЛ и ИСТОРИЯ за матура и кандидат-студенти
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура по БЕЛ и История. Целогодишна подготовка за ученици в
11 и 12 клас; безплатно първо занятие; готови учебни материали, включени в цената; преподаване на целия учебен
материал и регулярно изпитване; 5 пробни изпита по предмет; удобни офиси в центъра на София; гъвкав график за
посещение; разумна цена и разсрочено плащане. Помощ за попълване на документи. Изпитаният начин да учите право или
друга хуманитарна специалност!Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/98297/bel-i-istoriya-za-matura-i-kandidat-studenti

ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
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ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/98296/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ФИРМИ - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/98295/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-
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ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
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0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/98294/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
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начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
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/98293/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 ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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 !
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/98292/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

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/60971/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/60970/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/61482/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
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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

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/83005/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/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

Качество, стил, ниски цени – да! Врати София
Врати София предлага висококачествени и стилни входни метални врати на едро и дребно. Складовите бази се намират в
София и Варна. Отлична шумоизолация и топлоизолация на Вашето жилище на ниска цена, складова наличност, богат
избор на цветове, модели и размери. Заповядайте при нас и изберете Вашата нова врата!
http://obiavidnes.com/obiava/98289/kachestvo-stil-niski-ceni--da-vrati-sofiya

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
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удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://www.minionsmoney.com
http://obiavidnes.com/obiava/98288/rabota-v-svobodnoto-vreme

Сделки с търговски предприятия, Продажба на фирми
BG GROUP-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.
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.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
BG GROUP тел.0887416613
http://obiavidnes.com/obiava/98285/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-prodajba-na-firmi

BG GROUP-Прехвърляне и изкупуване на акции, дружествени дялове и търговски предприятия;
BG GROUP-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.
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.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
BG GROUP тел.0887416613
http://obiavidnes.com/obiava/98284/bg-group-prehvyrlyane-i-izkupuvane-na-akcii-drujestveni-dyalove-i-tyrgovski-predp

Fujitsu Esprimo P420 E85+
Fujitsu Esprimo P420 E85+, дву-ядрен Intel Core i3-4160 3.60 GHz, Intel HD Graphics 4400, 4GB DDR3 RAM, 1TB HDD,
Lan1000, 8x USB ports, DVI, VGA, клавиатура & мишка, без ОС
http://obiavidnes.com/obiava/98281/fujitsu-esprimo-p420-e85
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Fujitsu Esprimo P420 E85+
Fujitsu Esprimo P420 E85+, дву-ядрен Intel Pentium G3250 3.20 GHz, Intel HD Graphics, 4GB DDR3 RAM, 500GB HDD,
Lan1000, 8x USB ports, DVI, VGA, клавиатура & мишка, без ОС
http://obiavidnes.com/obiava/98280/fujitsu-esprimo-p420-e85

Fujitsu Esprimo P510 E85+
Fujitsu Esprimo P510 E85+, четири-ядрен Intel Core i5-3470 3.60 GHz, Intel HD Graphics, 2x 4GB DDR3 RAM, 2x 500GB
HDD, Lan1000, 8x USB ports, VGA, DVI, PSU 280W, клавиатура & мишка, без ОС
http://obiavidnes.com/obiava/98279/fujitsu-esprimo-p510-e85

Fujitsu Primergy RX200 S7
Fujitsu Primergy RX200 S7, осем-ядрен Intel Xeon E5-2650 2.0GHz, 8GB DDR3, VGA ATI ES1000, без твърд диск, 2x Lan1000,
PSU 450W Hot Plug, без ОС
http://obiavidnes.com/obiava/98278/fujitsu-primergy-rx200-s7

Fujitsu Primergy RX300 S7
Fujitsu Primergy RX300 S7, шест-ядрен Intel Xeon E5-2620, 2.0 GHz, 8GB DDR3, VGA ATI ES1000, 2x 1TB HDD, USB, PCI-E
3.0, 2x Lan1000, PSU 450W Hot Plug, без ОС
http://obiavidnes.com/obiava/98277/fujitsu-primergy-rx300-s7

Fujutsu Primergy TX140 S2
Fujutsu Primergy TX140 S2, четири-ядрен Intel XEON E3-1220 v3 3.10/3.5 GHz, 8GB DDR3, без твърд диск, 10x USB ports,
Lan1000, PSU 300W, без ОС
http://obiavidnes.com/obiava/98276/fujutsu-primergy-tx140-s2

HP 800ED (J0F02EA)
HP 800ED (J0F02EA), четири-ядрен Core i5-4590 3.3/3.7GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, Intel HD 4600, DVD/RW, Windows
7/8.1 Pro, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/98275/hp-800ed-j0f02ea

4TB (4x 1TB) Fujitsu CELVIN® NAS Q800
4TB (4x 1TB) Fujitsu CELVIN® NAS Q800, дву-ядрен Intel Atom D270x 2.1GHz, 512MB RAM, 1GB DDR3, 2x Lan1000, eSATA,
VGA, USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/98274/4tb-4x-1tb-fujitsu-celvin-nas-q800

8TB (4x 2TB) Fujitsu CELVIN® NAS Q800
8TB (4x 2TB) Fujitsu CELVIN® NAS Q800, дву-ядрен Intel Atom D270x 2.1GHz, 1GB DDR3, 2x Lan1000, eSATA, USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/98273/8tb-4x-2tb-fujitsu-celvin-nas-q800

Fujitsu CELVIN® NAS Q800 4
Fujitsu CELVIN® NAS Q800 4, дву-ядрен Intel Atom D270x 2.1GHz, без твърд диск, 1GB DDR3, 512MB RAM, 2x Lan1000,
eSATA, VGA, USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/98272/fujitsu-celvin-nas-q800-4

Defender Magnifico MB-535 Nano
Defender Magnifico MB-535 Nano, оптична, 1000/1500/2000dpi, безжична, IR-laser, сива
http://obiavidnes.com/obiava/98271/defender-magnifico-mb-535-nano
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Разклонител Defender ES
Разклонител Defender ES, 5 гнезда, 1.8m, бял
http://obiavidnes.com/obiava/98270/razklonitel-defender-es

Разклонител Defender ES
Разклонител Defender ES, 5 гнезда, 3m, бял
http://obiavidnes.com/obiava/98269/razklonitel-defender-es

Keraglass!
Фирма Keraglass е сред лидерите в изработката, доставката и монтажа на качествени душ кабини и паравани на едни
от най-конкурентните цени в София. Фирмата има богат опит в дейността си и няколко магазина в цяла България.
Доверете се на Keraglass - експертите в душ кабините.
http://obiavidnes.com/obiava/98268/keraglass

Детективска Агенция Инкогнито-София,Пловдив,Бургас,Варна
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
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/98267/detektivska-agenciya-inkognito-sofiyaplovdivburgasvarna

Детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail:fox@detectiv-bg.com

Страница 37/83

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.04.2015

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/98266/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

AMD Radeon
AMD Radeon, Sapphire SKY 500, 4GB, GDDR5, 256bit, PCI-E 3.0, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/98265/amd-radeon

Defender Car holder 222
Defender Car holder 222, yниверсална стойка за кола, 110-200 mm, до 15", до 1kg, за пътниците отзад
http://obiavidnes.com/obiava/98264/defender-car-holder-222

Български език за чужденци
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 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 .
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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/98263/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
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 обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат
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

по

http://obiavidnes.com/obiava/98262/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
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 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/98261/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение 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
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http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
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/98260/angliyski-ezik---individualno-obuchenieiv-malki-grupi

15.6" (39.6 cm) HP Envy 15-j133na (K1X03EA) + подарък Bluetooth слушалки HP H7000
15.6" (39.6 cm) HP Envy 15-j133na (K1X03EA) + подарък Bluetooth слушалки HP H7000, четири-ядрен Intel Core™
i7-4702MQ 2.2/3.2 GHz, FULL HD LED & GeForce GT 750M 4GB DDR3 (HDMI), 16GB, 1TB, 4x USB3.0, Windows 8.1, 2.19 kg,
2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/98259/156-396-cm-hp-envy-15-j133na-k1x03ea--podaryk-bluetooth-slushalki-hp-h700

15.6" (39.6 сm) HP Envy 15-k103nu (K6Y12EA) + подарък Bluetooth слушалки HP H7000
15.6" (39.6 сm) HP Envy 15-k103nu (K6Y12EA) + подарък Bluetooth слушалки HP H7000, дву-ядрен Intel Core™ i7-4510U
2.0/3.1GHz, FULL HD LED & GeForce GTX 850M 4GB DDR3 (HDMI), 12GB, 1.5TB HDD, 3x USB3.0, Windows 8.1, 2.34kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/98258/156-396-sm-hp-envy-15-k103nu-k6y12ea--podaryk-bluetooth-slushalki-hp-h700

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.
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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/98257/masajna-kushetka-magicpro-2

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

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
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1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/98256/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/98255/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
Проточни електрически смесителни батерии - това са водонагреватели с мигновено действие,
загряващи протичащата вода до 30-60 градуса в рамките от 3 до 5 секунди.
Водонагряващите смесителни батерии са високоефективни малогабаритни уреди,
които осигуряват топла вода за битови нужди с желаната от потребителя температура.
Те заместват напълно акумулиращите водонагреватели, които са с голям водосъдържател
за съхранение на предварително затоплената вода и големи размери.
Проточните бойлери, вградени в смесителни батерии са подходящи както за дома,
офиса, заведението, двора, лятната градина, така и за всяко друго място,
до което има осигурен достъп на студена вода и ел. захранване.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/98254/vodonagryavashta-smesitelna-bateriya
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Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/98253/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
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Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/98252/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Вечерен курс по бразилски португалски А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А2. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 20.04.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/98251/vecheren-kurs-po-brazilski-portugalski-a2

Качествени интериорни врати на достъпни цени
Разнообразни модели интериорни врати, с високо качество на страхотни цени, професионално обслужване и бързи
монтажи. Заповядайте в новооткритият ни шоурум "Порта Нова" в град Варна, Цветен квартал, ул.Хризантема 1
(срещу стадион Спартак)!
За контакти: Тел. 0894627707; 0894628218
http://porta-nova.bg
http://obiavidnes.com/obiava/98250/kachestveni-interiorni-vrati-na-dostypni-ceni

Съботен курс по португалски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Провежда се в събота от 10.00 до 13.00, продължителност 50 учебни часа. Цена 160 лв. Начало: 18.04.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/98249/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по италиански език – B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, ниво В1. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
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продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата – вторник и петък от 18.30 до 20.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало: 24.03.15г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/98248/kurs-po-italianski-ezik--b1

Вечерен курс по италиански език А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа.
Цена: 250 лева. Начало: 20.04.15г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/98247/vecheren-kurs-po-italianski-ezik-a1

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/98246/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/98245/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/98244/sigurna-rabota
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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://www.minionsmoney.com
http://obiavidnes.com/obiava/98243/pochasova-rabota-ot-vkyshti

Defender Car holder 202
Defender Car holder 202, 145-255 mm, до 15", до 1kg
http://obiavidnes.com/obiava/98242/defender-car-holder-202

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/98241/30-50-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/98240/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/98239/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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

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

В магазин „Доорманн” предлагаме интериорни врати, изработени от HDF- материал на ниски цени! Разполагаме с
разнообразни модели в различни цветове. За съвет и компетентно мнение, заповядайте на бул. „Източен” 121 А.
http://obiavidnes.com/obiava/98238/v-magazin-doormann-predlagame-interiorni-vrati-izraboteni-ot-hdf--material-na

Стойка за кола Defender Car holder 111
Стойка за кола Defender Car holder 111, 55-120 mm, до 7", до 1kg + гъвкава пръчка 17.5см
http://obiavidnes.com/obiava/98237/stoyka-za-kola-defender-car-holder-111

10.1"(25.65cm) Fujitsu Stylistic M532
10.1"(25.65cm) Fujitsu Stylistic M532, 3G, черен, четириядрен 1.40 GHz, 1GB RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот),
Wi-Fi, Bluetooth, 8 & 2Mpix camera, докинг конектор, микрофон, micro USB, Android 4.0 Ice Cream Sandwich
http://obiavidnes.com/obiava/98236/1012565cm-fujitsu-stylistic-m532

10.1"(25.65cm) Fujitsu Stylistic Q584
10.1"(25.65cm) Fujitsu Stylistic Q584, водо/прахоустойчив, 3G, четириядрен 2.4 GHz, 4GB RAM, 64GB Flash
памет(+microSD слот), Wi-Fi, Bluetooth, 8 & 2Mpix camera, докинг конектор, micro USB, Windows 8.1
http://obiavidnes.com/obiava/98235/1012565cm-fujitsu-stylistic-q584

Flip cover за SAMSUNG S4
Flip cover за SAMSUNG S4, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98234/flip-cover-za-samsung-s4

Flip cover за SAMSUNG S4
Flip cover за SAMSUNG S4, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98233/flip-cover-za-samsung-s4

Flip Cover за Samsung S4
Flip Cover за Samsung S4, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98232/flip-cover-za-samsung-s4

Flip cover за SAMSUNG S5
Flip cover за SAMSUNG S5, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98231/flip-cover-za--samsung-s5

ВИП-предложение от Хотел Аквая*** гр. В.Търново
За хората, желаещи почивка от натовареното ежедневие, и предпочитащи лукс и разкош, Хотел Аквая предлага
страхотни оферти за ВИП апартаменти. Изживейте една страхотна почивка в невероятен комфорт и се насладете на
качествено обслужване. На разположението на гостите на хотела са: подземен паркинг, сауна, ресторант, механа в
битова обстановка и жива музика и игрална зала.
Специални цени за нашите ВИП – апартаменти ! Изберете АПАРТАМЕНТ с БАЛДАХИНОВА СПАЛНЯ и 4-местно
ДЖАКУЗИ, напълнено специално за Вас, или АПАРТАМЕНТ с КРЪГЛА СПАЛНЯ и стъклена баня с 2-местна
ХИДРОМАСАЖНА ВАНА - 99 лв/вечер (за 2 и повече нощувки)
За повече информация, посетете нашия сайт: http://akvaya.com
Телефон: 062 620 224; 062 519 200 ; 0889 044 744; 0884 099 399
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Адрес: ул. “Любен Каравелов” 40
http://obiavidnes.com/obiava/98230/vip-predlojenie-ot-hotel-akvaya-gr-vtyrnovo

Flip cover за SAMSUNG S5
Flip cover за SAMSUNG S5, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98229/flip-cover-za-samsung-s5

Собственик продава дворно място в регулация с.Крумово обл.Варна
Собственик продава дворно място в регулация с.Крумово обл.Варна. Имотът е с площ 1540 кв.м., ток и вода на
границата, равен, лице на асфалтиран път, цена 12 евро/кв.м.
http://obiavidnes.com/obiava/98228/sobstvenik-prodava-dvorno-myasto-v-regulaciya-skrumovo-oblvarna

Flip cover за SAMSUNG S5
Flip cover за SAMSUNG S5, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98227/flip-cover-za-samsung-s5

Flip cover за SAMSUNG S5
Flip cover за SAMSUNG S5, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98226/flip-cover-za-samsung-s5

Flip cover за SAMSUNG S5
Flip cover за SAMSUNG S5, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98225/flip-cover-za-samsung-s5

Flip cover за SAMSUNG S5
Flip cover за SAMSUNG S5, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98224/flip-cover-za-samsung-s5

ЧЕХИЯ ЧРЕЗ АГЕНТУРА
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ГАРАНТИРАНА

РАБОТА

С

ДОГОВОР

ПО

ЧЕШКОТО

ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА 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 изеленчуци,склад за
перилни препарати,склад за компютърна техника,склад за парфюми,склад за балатум и много други позиции
ТД,осигуровки,заплата 700-750 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. Чехия е страна с нисък стандарт и развита икономика.Език не е задължителен.Подсигурени квартири.
Гарантирано започване на работа и получаване на възнаграждението. За контакти на тел- 0886090826
http://obiavidnes.com/obiava/98223/chehiya-chrez-agentura-garantirana-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstvo

Калъф с картинки за SAMSUNG S4
Калъф с картинки за SAMSUNG S4, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98222/kalyf--s-kartinki-za--samsung-s4

Microsoft Lumia 435
Microsoft Lumia 435, бял, 4"(10.16cm) екран, дву-ядрен Qualcomm® Snapdragon 200 1200MHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет
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(+ microSD слот), 2 & 0.3Mpix camera, Windows Phone 8.1 Lumia Denim
http://obiavidnes.com/obiava/98221/microsoft-lumia-435

Microsoft Lumia 435
Microsoft Lumia 435, бял, поддържа 2 sim карти, 4"(10.16cm) екран, дву-ядрен Qualcomm® Snapdragon 200 1200MHz, 1GB
RAM, 8GB Flash памет (+ microSD слот), 2 & 0.3Mpix camera, Windows Phone 8.1 Lumia Denim
http://obiavidnes.com/obiava/98220/microsoft-lumia-435

Бърз кредит- гр. Варна
Бързи кредити за гр. Варна, суми от 100 до 5000 лв. срок от 3 до 24 месеца.Минимум документи, без такси и комисионни,
одобрение и превод на сумата до 24 часа.Възможност за отлагане на вноски, гъвкави условия. 0898371400 Манчева
http://obiavidnes.com/obiava/98219/byrz-kredit--gr-varna

ЗА ГЪРЦИЯ-ДЕНОНОЩНА ЕРОТИЧНА ЛИНИЯ И СЕКС НА ЖИВО - за връзка от България
GSM: 090 363 020 от Гърция GSM: 0030 909 19 27 260
ЗА ГЪРЦИЯ-ДЕНОНОЩНА ЕРОТИЧНА ЛИНИЯ И СЕКС НА ЖИВО - за връзка от България GSM: 090 363 020 от
Гърция GSM: 0030 909 19 27 260
http://obiavidnes.com/obiava/98218/za-gyrciya-denonoshtna-erotichna-liniya-i-seks-na-jivo----za-vryzka-ot-bylgariya-gsm-

ЕРОТИЧНО КОПНЕЯ,ПО ТЕБ ДА СЕ РАЗЛЕЯ
ЕРОТИЧНО КОПНЕЯ,ПО ТЕБ ДА СЕ РАЗЛЕЯ

GSM: 090 363 022

GSM: 090 363 022

http://obiavidnes.com/obiava/98217/erotichno-kopneyapo-teb-da-se-razleya----gsm-090-363-022

СЛАДЪК ШОКОЛАД ОБАДИ СЕ ДА НЕ ТЕ Е ЯД DSM 090 363 111
СЛАДЪК ШОКОЛАД ОБАДИ СЕ ДА НЕ ТЕ Е ЯД DSM 090 363 111
http://obiavidnes.com/obiava/98216/sladyk-shokolad-obadi-se-da-ne-te-e-yad-dsm-090-363-111

ГОЛЕМИ ФАНТАЗИИ,ГОЛЕМИ ИЗНЕНАДИ И БЕЗУМНИ ИЗЖИВЯВАНИЯ изпрати SMS с
текст iznenadi до номер 191999
ГОЛЕМИ ФАНТАЗИИ,ГОЛЕМИ ИЗНЕНАДИ И БЕЗУМНИ ИЗЖИВЯВАНИЯ изпрати SMS с текст iznenadi до номер
191999
http://obiavidnes.com/obiava/98215/golemi-fantaziigolemi-iznenadi-i-bezumni-izjivyavaniya--izprati-sms-s-tekst-iznen

Microsoft Lumia 435
Microsoft Lumia 435, черен, 4"(10.16cm) екран, дву-ядрен Qualcomm® Snapdragon 200 1200MHz, 1GB RAM, 8GB Flash памет
(+ microSD слот), 2 & 0.3Mpix camera, Windows Phone 8.1 Lumia Denim
http://obiavidnes.com/obiava/98214/microsoft-lumia-435

Microsoft Lumia 435
Microsoft Lumia 435, черен, поддържа 2 sim карти, 4"(10.16cm) екран, дву-ядрен Qualcomm® Snapdragon 200 1200MHz, 1GB
RAM, 8GB Flash памет (+ microSD слот), 2 & 0.3Mpix camera, Windows Phone 8.1 Lumia Denim
http://obiavidnes.com/obiava/98213/microsoft-lumia-435

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
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• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/98212/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди изпитите след 7 клас.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/98211/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
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РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/98210/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
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курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
• І вноска: 310 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/98209/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Давам Зъболекарски кабинет под наем в Плевен
Давам Зъболекарски кабинет под наем в Плевен, Дружба 4, обзаведен, работи от 15 години
http://obiavidnes.com/obiava/98208/davam-zybolekarski-kabinet-pod-naem-v-pleven

Microsoft Lumia 532
Microsoft Lumia 532, бял, 4"(10.16cm) екран, четири-ядрен Qualcomm® Snapdragon 200 1200МHz, 1GB RAM, 8GB Flash
памет (+microSD слот), 5 & 0.3Mpix camera, Windows Phone 8.1 Lumia Denim
http://obiavidnes.com/obiava/98207/microsoft-lumia-532

Microsoft Lumia 532
Microsoft Lumia 532, бял, поддържа 2 sim карти, 4"(10.16cm) екран, четири-ядрен Qualcomm® Snapdragon 200 1200МHz,
1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), 5 & 0.3Mpix camera, Windows Phone 8.1 Lumia Denim
http://obiavidnes.com/obiava/98206/microsoft-lumia-532

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 :
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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/98205/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Български език за чужденци – корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Български език за чужденци
гарантиращо бързо и качествено овладяване на езика .
- индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски
- сръбски
- хърватски
- словенски
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система . Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е
базирана на комуникативния подход и логическото усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен
материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
.
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
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Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- 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/98204/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : стобразно времето ба курсистите
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/98203/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
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.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/98202/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Microsoft Lumia 532
Microsoft Lumia 532, черен, поддържа 2 sim карти, 4"(10.16cm) екран, четири-ядрен Qualcomm® Snapdragon 200 1200МHz,
1GB RAM, 8GB Flash памет (+microSD слот), 5 & 0.3Mpix camera, Windows Phone 8.1 Lumia Denim
http://obiavidnes.com/obiava/98201/microsoft-lumia-532

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://minionsmoney.com
http://obiavidnes.com/obiava/98200/rabota-za-30-min-na-den

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/98199/3d-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/
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http://obiavidnes.com/obiava/98198/3d-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/98197/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
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/98196/30-50-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/98195/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/98194/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Flip Cover Sony Style SCR15
Flip Cover Sony Style SCR15, бял, кожен, оптимизиран за Sony Xperia C3/Xperia C3 Dual
http://obiavidnes.com/obiava/98193/flip-cover-sony-style-scr15

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 .
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- 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/98192/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
- 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/98191/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/98190/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

Flip Cover Sony Style SCR24
Flip Cover Sony Style SCR24, бял, кожен, оптимизиран за Sony Xperia Z3
http://obiavidnes.com/obiava/98189/flip-cover-sony-style-scr24
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Компресори за автоклиматици-втора ръка
Компресори за автоклиматици втора употреба за най масовите автомобили.Предлаганите компресори са проверени и
работещи.
Цени за предлаганите компресори втора употреба DENSO:
1. 10PA15C-165лв***10PA17C-165лв*** 10S17C-165лв
2. 55212C-210лв****7SEU17C-230лв****7SBU16C-170лв
3. 5CE12C-250лв***5SL12C-250лв*****6SEL14C-250лв
4. 6SEU12C-220лв**6SEU14C-220лв ***7SB16C-180лв
5. SD7H15--165лв**SC08 --175лв******SCS06C-165лв
6. SCS08---185лв**SD7H15-165лв*****TV12SC-165лв
Цени за предлаганите компресори втора употреба SANDEN
1.5H14—150лв ***PXE14—230лв***** PXE16—230лв
2.SD6V12—180лв***SD7B10-230лв**** SD7H15-225лв
3.SD7V16—190лв ***TRS105-195лв**** TRS90—190лв
4.TRSA05—198лв****VD7V16-190лв
Цени за предлаганите компресори втора употреба ZEXEL
1.DCW17B—170лв***DCW17D—174лв****DKS15CH-180лв
2.DKS17DS—175лв***DKS15CH---170лв
Цени за предлаганите компресори втора употреба HARRISON
1.5320*********CVC6--*********SP10
2.V5-***********SP10
http://www.kompresori.eu
Гр.София
Тел. 0887981559
http://obiavidnes.com/obiava/98188/kompresori-za-avtoklimatici-vtora-ryka

Flip Cover Sony Style SCR24
Flip Cover Sony Style SCR24, син, кожен, оптимизиран за Sony Xperia Z3
http://obiavidnes.com/obiava/98187/flip-cover-sony-style-scr24

ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/98186/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
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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 !
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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/98185/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 ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
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процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/98184/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Давам Зъболекарски кабинет под наем в Плевен
Давам Зъболекарски кабинет под наем в Плевен, оборудван, разработен, работи от 15 години
http://obiavidnes.com/obiava/98183/davam-zybolekarski-kabinet-pod-naem-v-pleven

Smart гривна Sony SmartBand Talk SWR30 (Large
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Smart гривна Sony SmartBand Talk SWR30 (Large, черна), Bluetooth, микрофон, за следене на дневна/нощна активност на
организма, водоустойчива, съвместима с Android
http://obiavidnes.com/obiava/98182/smart-grivna-sony-smartband-talk-swr30-large

Lichensed - Спрей за нос
ОВЛАЖНЯВА И ПРЕДПАЗВА НОСНАТА ЛИГАВИЦА
УКАЗАНИЯ: Lichensed® Спрей за нос е медицинско изделие, предназначено за почистване на носната кухина. Продуктът
съдържа физиологичен разтвор, който благоприятства насалната деконгесия (отстраняването на секрети от носната
кухина) и улеснява дишането. Присъствието в него на патентованата формула на Lichensed® осигурява комфорт и
облекчава възпалението на носа: благодарение на бариерния ефект, дължащ се на полизахаридния компонент, продуктът
овлажнява и предпазва носната лигавица. Етеричните масла от евкалипт, клек и чаено дърво придават на Спрея за нос
приятен балсамов и освежаващ ефект.
http://obiavidnes.com/obiava/98181/lichensed---sprey-za-nos

Имунохелт Форте
За здрава имунна система
Хранителна добавка
Имунохелт Форте е иновативна формула, която допринася за нормална функция на имунната и дихателната система.
Допринася за нормалното състояние на телесната температура.
Съставки: лактоферин; екстракт от плода на черен бъз; инозитол; ацерола на прах; бета глюкани; цинков хлорид;
пречистена вода; стабилизатор; глицерин; коннсервант: калиев сорбат; регулатор на киселинността: монохидратна
лимонена киселина.
Препоръчителен прием:
- за деца до 12 г. - 5 мл
- за деца над 12г. и възрастни - 10 мл
При нужда, приемът при възрастни може да се увеличи до 15 мл дневно.
http://obiavidnes.com/obiava/98180/imunohelt-forte

ABO D-ABOVIT - спрей 15 ml
Хранителна добавка
Витамин D е жизненоважен
мастноразтворим витамин, част от една от най-важните групи хранителни
микроелементи за човешкия организъм. Витамин D е изолиран едва в началото на 1920 г., но днес вече е известно и
благоприятното му въздействие върху имунната и нервната система. Той има повече от 600 рецепторни места, където
действа - включително в мозъка и сърцето.
Хормоналната активност на витамин D е многостранна и се състои в поддържане нормалното състояние на костите и
зъбите. Допринася за нормалното функциониране на имунната система и мускулите. Допринася за поддържане на
нормална концентрация на калций в кръвта, нормалното усвояване/използване на калций и фосфор/, участва и в процеса
на делене на клетките.
http://obiavidnes.com/obiava/98179/abo-d-abovit---sprey-15-ml

120GB Intel 525 SSD
120GB Intel 525 SSD, mSATA
http://obiavidnes.com/obiava/98178/120gb-intel-525-ssd

РАБОТА В ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОННИ
Набираме мъже и жени до 55 год. за озеленяване БЕЗ КОМИСИОННИ. Заплащане 80чкр/час – 23000 чкр/месечно ( 900
евро ), безплатна квартира, трудов договор, осигуровки, всяка седмица аванс от 1500 чкр. ( 60 евро ) до заплата. Тел. за
контакт: 0876 281 672
http://obiavidnes.com/obiava/98177/rabota-v-chehiya-bez-komisionni
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SSD 80GB Intel 530
SSD 80GB Intel 530, MSATA
http://obiavidnes.com/obiava/98176/ssd-80gb-intel-530

iCATCH IN-VD8201
iCATCH IN-VD8201, мрежова, CMOS 2/8”, обектив 3.6mm, IR подсветка (до 30м)
http://obiavidnes.com/obiava/98143/icatch-in-vd8201

IP видеорекордер iCATCH IVR-1680E-N
IP видеорекордер iCATCH IVR-1680E-N, 16 канален, 2x SATA + eSATA, 2x USB, 16x 100Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/98142/ip-videorekorder-icatch-ivr-1680e-n

IP видеорекордер iCATCH IVR-460E-C
IP видеорекордер iCATCH IVR-460E-C, 4 канален, 1x SATA + eSATA, 2x USB, H.264, 4x 100Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/98141/ip-videorekorder-icatch-ivr-460e-c

IP видеорекордер iCATCH IVR-461E-J
IP видеорекордер iCATCH IVR-461E-J, 4 канален, 1x SATA + eSATA, 2x USB, H.264, 4x 100Mbps, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/98140/ip-videorekorder-icatch-ivr-461e-j

IP видеорекордер iCATCH IVR-860E-J
IP видеорекордер iCATCH IVR-860E-J, 8 канален, 1x SATA, 2x USB, 8x 100Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/98139/ip-videorekorder-icatch-ivr-860e-j

IP видеорекордер iCATCH IVR-880E-N
IP видеорекордер iCATCH IVR-880E-N, 8 канален, 2x SATA + eSATA, 2x USB, 8x 100Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/98138/ip-videorekorder-icatch-ivr-880e-n

IP видеорекордер iCATCH IVR-881E-N
IP видеорекордер iCATCH IVR-881E-N, 8 канален, 2x SATA + eSATA, 2x USB, 8x 100Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/98137/ip-videorekorder-icatch-ivr-881e-n

60"(152.4cm) LG 60UB850V
60"(152.4cm) LG 60UB850V, 3D 4K ULTRA HD LED, DVB-C/T2/S2, DVR Ready, TruMotion 100Hz, 2x 3D Glasses, Smart, Wi-Fi,
HDMI, USB 2.0/3.0, WIDI, Cinema Screen, Speakers
http://obiavidnes.com/obiava/98136/601524cm-lg-60ub850v

Flip cover за SAMSUNG S5
Flip cover за SAMSUNG S5, картинки
http://obiavidnes.com/obiava/98135/flip-cover-za--samsung-s5

Адаптер lDNIO DL-АC56 DC100 240V 5V/2
Адаптер lDNIO DL-АC56 DC100 240V 5V/2,1A
http://obiavidnes.com/obiava/98134/adapter--ldnio-dl-ac56--dc100--240v-5v2
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Зарядно за кола lDINIO DL-C50
Зарядно за кола lDINIO DL-C50, DC12-24V 5V/5.1A
http://obiavidnes.com/obiava/98133/zaryadno-za-kola-ldinio-dl-c50

Зарядно за кола lDNIO DL-C12
Зарядно за кола lDNIO DL-C12, DC12-24V 5V/2,1A
http://obiavidnes.com/obiava/98132/zaryadno-za-kola-ldnio-dl-c12

РАБОТА В ЧЕХИЯ БЕЗ КОМИСИОННИ
Набираме мъже и жени до 55 год. за озеленяване БЕЗ КОМИСИОННИ. Заплащане 80чкр/час – 23000 чкр/месечно ( 900
евро ), безплатна квартира, трудов договор, осигуровки, всяка седмица аванс от 1500 чкр. ( 60 евро ) до заплата. Тел. за
контакт: 0876 281 672
http://obiavidnes.com/obiava/98175/rabota-v-chehiya-bez-komisionni

Зарядно за кола lDNIO
Зарядно за кола lDNIO, DL-C17 DC12-24V 5V/1A
http://obiavidnes.com/obiava/98131/zaryadno-za-kola-ldnio

Зарядно за кола lDNIO DL-C21
Зарядно за кола lDNIO DL-C21, DC12-24V 5V/2,1A
http://obiavidnes.com/obiava/98128/zaryadno-za-kola-ldnio-dl-c21

Детективска Агенция Инкогнито -издирване,наблюдение,проучване,справки,иневери
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
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/98174/detektivska-agenciya-inkognito--izdirvanenablyudenieprouchvanespravkiineveri

Детективска Агенция Фокс -Русе, Велико Търново, Шумен, Варна
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
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- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail:fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/98173/detektivska-agenciya-foks--ruse-veliko-tyrnovo-shumen-varna

Зарядно за кола lDNIO DL-c25
Зарядно за кола lDNIO DL-c25, DC12-24V 5V/2,1A
http://obiavidnes.com/obiava/98126/zaryadno-za-kola-ldnio-dl-c25

ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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 –
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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.
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 !
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/98172/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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
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, 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.
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 !
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/98171/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 ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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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 !
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.
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 !
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/98170/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Зарядно за кола lDNIO DL-C28
Зарядно за кола lDNIO DL-C28, DC12-24V 5V/3,4A
http://obiavidnes.com/obiava/98125/zaryadno-za-kola-ldnio-dl-c28

Лаптоп втора ръка
remarketing.bg е специализиран онлайн магазин за рециклирани компютри, лаптопи, компоненти, таблети и аксесоари.
При нас винаги ще намерите точно това от което имате нужда на достъпна цена! Нашият екип се старае да Ви
предложи голямо разнообразие лаптопи и настолни компютри! Целта ни е да задоволим изискванията на всички наши
клиенти и да предоставим бързо и качествено обслужване.
http://obiavidnes.com/obiava/98169/laptop-vtora-ryka

Мишки за компютър
mouse.bg е онлайн магазин за продажба на мишки за компютър. Конкурентни и актуални цени на продуктите, онлайн чат
и гъвкава схема на работа са част от предимствата, които можете да намери при нас.
http://obiavidnes.com/obiava/98168/mishki-za-kompyutyr
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Клавиатури за компютър
keyboard.bg е специализиран онлайн магазин за клавиатури от обикновени до гейминг. При нас винаги ще намерите точно
това от което имате нужда на достъпна цена! Нашият екип се старае да Ви предложи голямо разнообразие! Целта ни е
да задоволим изискванията на всички наши клиенти и да предоставим бързо и качествено обслужване.
http://obiavidnes.com/obiava/98167/klaviaturi-za-kompyutyr

Клавиатури за компютър
keyboard.bg е специализиран онлайн магазин за клавиатури от обикновени до гейминг. При нас винаги ще намерите точно
това от което имате нужда на достъпна цена! Нашият екип се старае да Ви предложи голямо разнообразие! Целта ни е
да задоволим изискванията на всички наши клиенти и да предоставим бързо и качествено обслужване.
http://obiavidnes.com/obiava/98166/klaviaturi-za-kompyutyr

Компютър от computermarket.bg
Computermarket.bg е онлайн магазин за продажба на компютърна и офис техника. Конкурентни и актуални цени на
продуктите, онлайн чат и гъвкава схема на работа са част от предимствата, които можете да намери при нас.
http://obiavidnes.com/obiava/98165/kompyutyr-ot-computermarketbg

Зарядно за кола lDNIO DL-АC50 DC12-24V 5V/1A
Зарядно за кола lDNIO DL-АC50 DC12-24V 5V/1A
http://obiavidnes.com/obiava/98124/zaryadno-za-kola-ldnio-dl-ac50--dc12-24v-5v1a-

Мрежа против насекоми с магнити
Мрежа против насекоми с магнити
за врати, с размери 100/200см.
Нов продукт на българският пазар, нашите мрежи са удобен и евтин начин да се предпазите от досадните насекоми през
лятото.
Благодарение на 18-те магнитни закопчалки, разположени на стратегически места, всички могат да влизат и излизат
свободно.
Магнитната лента се самозатваря след Вас, защитавайки дома Ви от насекоми. Мрежата е за дървени, пластмасови и
алуминиеви дограми.
4На дървени дограми се прикрепя с кабарчета, на пластмасови и алуминиеви дограми се закрепя с двустранно залепваща
лента(скоч).
Комплектът включва:
- Мрежа с размер 100 х 200 см
- Магнитна лента
- Кабарчета
-двустранно залепващи лепенки
-Цвят черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/98164/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

Магнитна титаниева гривна
Магнитна титаниева гривна
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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!
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/98163/magnitna-titanieva-grivna

PRETOR GROUP OOD Купуваме Бизнес
PRETOR GROUP OOD-СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-ИЗКУПУВАНЕ НА БИЗНЕС-АД ЕАД ООД ЕООД.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми със финансови /задължения/ и юридически проблеми.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
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 OOD-Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797 http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/98162/pretor-group-ood-kupuvame-biznes

Зарядно за кола lDNIO DL-АC52
Зарядно за кола lDNIO DL-АC52, DC12-24V 5V/2,4A
http://obiavidnes.com/obiava/98123/zaryadno-za-kola-ldnio-dl-ac52

PRETOR GROUP OOD Купуваме Бизнес Фирми
PRETOR GROUP OOD-СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-ИЗКУПУВАНЕ НА БИЗНЕС-АД ЕАД ООД ЕООД.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми със финансови /задължения/ и юридически проблеми.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
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сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
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 OOD-Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797 http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/98161/pretor-group-ood-kupuvame-biznes-firmi

2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/98160/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

Масажна кушетка MagicPRO 2 Двусекционна
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/98159/masajna-kushetka-magicpro-2-dvusekcionna

Детски Дрехи от KidsMall
Маркови детски дрехи, втора употреба от САЩ. Ниски цени, високо качествео, уникални модели. Много категории в
магазините KidsMall или онлайн - http://www.kidsmall.bg/

Анцузи
Аксесоари
Бодита
Блузи
Гащеризони за спане
Зимни гащеризони
Дънки
Елеци
Жилетки
Kлинове
Комплекти
Костюми
Къси панталонки
Нощници
Панталони
Палта
Пижами
Поли
Потници
Пуловери
Ризи
Рокли и Перелини
Ръкавици
Сака
Ски Екипи
Суитчъри
Ски Гащеризони
Тениски
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Туники
Хавлии и Халати
Гащеризони
Чувалчета
Шалове
Шапки
Якета
Полари
Спортни Екипи
http://obiavidnes.com/obiava/98158/detski-drehi-ot-kidsmall

Зарядно за кола lDNIO DL-АC59
Зарядно за кола lDNIO DL-АC59, DC12-24V 5V/2,4A
http://obiavidnes.com/obiava/98120/zaryadno-za-kola-ldnio-dl-ac59

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://www.minionsmoney.com
http://obiavidnes.com/obiava/98157/rabota-za-30-min-na-den

Изкупуване и Прехвърляне ЕООД , ООД , АД , ЕАД !!!
PRETOR GROUP OOD-СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-ИЗКУПУВАНЕ НА БИЗНЕС-АД ЕАД ООД ЕООД.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми със финансови /задължения/ и юридически проблеми.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
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 OOD-Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797 http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/98156/izkupuvane-i-prehvyrlyane-eood--ood--ad--ead-

PRETOR GROUP INC.-Изкупуване и Прехвърляне ЕООД , ООД , АД , ЕАД ..............///
PRETOR GROUP OOD-СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-ИЗКУПУВАНЕ НА БИЗНЕС-АД ЕАД ООД ЕООД.
Изкупуване и Прехвърляне на фирми със финансови /задължения/ и юридически проблеми.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
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.
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PRETOR GROUP OOD-Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
За контакти от цялата страна-тел.0892918797 http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/98155/pretor-group-inc-izkupuvane-i-prehvyrlyane-eood--ood--ad--ead-

Зарядно за кола lDNIO DL-АC66
Зарядно за кола lDNIO DL-АC66, DC12-24V 5V/2,4A
http://obiavidnes.com/obiava/98119/zaryadno-za-kola-ldnio-dl-ac66

Интериорни врати на достъпни цени !
При нас ще намерите качество и стил на достъпни цени.Може да разгледате предложенията ни на
http://www.vrati-dobrich.com/?cat=16. Очакваме ви на адрес гр.Добрич ул.Кирил и Методий 41/м-н Била до у-ще
Славейков/тел.за контакт 0899 691030.
http://obiavidnes.com/obiava/98154/interiorni-vrati-na-dostypni-ceni-

Препиши лесно в училище
Не можете да се справите с огромните купчини материали от училище? Притеснявате се да преписвате на изпит? Вече
има решение на проблема. - Химикалката с невидимо мастило е най-лесния и евтин начин за преписване на изпит.
Никой не подозира, че химикалът в ръката ви е всъщност решението на изпита ви! Осветявайки UV текста, той става
видим и ясно четлив само за вас.
http://www.gadgetstore.ovo.bg
http://www.gadgetstore.alle.bg
Мтел: 0883 33 88 92
Виваком: 0878 33 88 72
http://obiavidnes.com/obiava/98153/prepishi-lesno-v-uchilishte

Зарядно за телефон
Зарядно за телефон, LG WCD-100, безжично, 5V/1.8A
http://obiavidnes.com/obiava/98116/zaryadno-za-telefon

ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със ЗАДЪЛЖЕНИЯ +
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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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ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/98152/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми със Задължения - "ИЗКУПУВАНЕ" +
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 Час
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
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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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/98151/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 ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, 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 , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
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ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - 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 !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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.
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 !
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/98150/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

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.
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Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/98149/30-50-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/98148/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/98147/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
За повече информация :.
Телефон за контакти 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
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Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/98146/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).
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/98145/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Слушалка Samsung MG900
Слушалка Samsung MG900, Bluetooth, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/98112/slushalka-samsung-mg900

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
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e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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/98144/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

128GB SSD
128GB SSD, Transcend ESD400, черен, 1.8" (4.6cm), външен, USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/98111/128gb-ssd

Хотел Елит 2 Слънчев бряг, Cacao Beach Hotel Sunny Beach Elit 2
Апарт хотел Елит 2 Слънчев бряг Какао Бийч предлага самостоятелни студия, едностайни и двустайни апартаменти
под наем с напълно оборудван кухненски бокс и удобствa : микровълнова печка, прибори, хладилник, както и кът за
хранене. Всички апартаменти са климатизирани, с кабелна телевизия, с включена услуга на почистване и смяна на бельо.
Само на няколко крачки от хотела се намира главната улица, която след 15 минути ще Ви отведе до центъра на Слънчев
бряг или до стария Несебър.
Най големия плаж на Слънчев бряг – Какао бийч е само на 5 мин.
Очакваме Ви!
За контакти :
http://www.elit2.net
GSM: 0896 87 09 87
http://obiavidnes.com/obiava/98130/hotel-elit-2-slynchev-bryag-cacao-beach-hotel-sunny-beach-elit-2

0887232146, фини шпакловки - гаранция за качество. гипсова шпакловка - гаранция за качество.
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латекс
0887232146
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо, корекно, разумни цени, гарантирано качество.
-майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване веднага.часно лице.
За контакт:
МАЙСТОР-ЧАСНО ЛИЦЕ
http://obiavidnes.com/obiava/98129/0887232146-fini-shpaklovki---garanciya-za-kachestvo-gipsova-shpaklovka---garanciya-

Давам стоматологичен кабинет под наем в Плевен
Давам Стоматологичен кабинет под наем в Плевен, Жк Дружба 4, обзаведен,
работи от 15 години
http://obiavidnes.com/obiava/98127/davam-stomatologichen-kabinet-pod-naem-v-pleven

Онлайн Бутик за дамски дрехи Twinsy.bg
Twinsy.bg е български бранд и онлайн бутик, ориентиран към производството на различни, запомнящи се и
екстравагантни дамски дрехи със собствен дизайн. http://twinsy.bg
http://obiavidnes.com/obiava/98122/onlayn-butik-za-damski-drehi-twinsybg

Продавам 13 дка-с.Войсил-Пловдивско
Продавам 13 дка земеделска земя в с. Войсил, обл. Пловдив, 5-та категория. Няма договор за наем. Имот номер: 010027 и
имот номер: 010099 - два съседни имота един до друг.
Цена: 800 лв/дка
тел: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/98121/prodavam-13-dka-svoysil-plovdivsko

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://www.minionsmoney.com
http://obiavidnes.com/obiava/98118/rabota-za-30-min-na-den

Зарядно устройство lDNIO DL-АC60 DC100 240V 5V/2
Зарядно устройство lDNIO DL-АC60 DC100 240V 5V/2,1A
http://obiavidnes.com/obiava/98117/zaryadno-ustroystvo--ldnio-dl-ac60--dc100-240v-5v2

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/98115/30-50-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/98114/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/98113/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Захранване (оригинално) за Acer 19V/4.74A/90W
Захранване (оригинално) за Acer 19V/4.74A/90W, AC Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/98110/zahranvane-originalno-za-acer-19v474a90w

Захранване (оригинално) за ASUS EEE PC 12V/3A/36W
Захранване (оригинално) за ASUS EEE PC 12V/3A/36W, AC Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/98109/zahranvane-originalno-za-asus-eee-pc-12v3a36w

Охлаждаща поставка за лаптоп DeepCool N280
Охлаждаща поставка за лаптоп DeepCool N280, за лаптопи до 15,6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/98108/ohlajdashta-postavka-za-laptop--deepcool-n280

Чанта за лаптоп ОKADE 14"(35.56 cm)
Чанта за лаптоп ОKADE 14"(35.56 cm), различни цветове
http://obiavidnes.com/obiava/98107/chanta-za-laptop-okade-143556-cm

Чанта за лаптоп ОKADE 14"(35.56 cm)
Чанта за лаптоп ОKADE 14"(35.56 cm), черна
http://obiavidnes.com/obiava/98106/chanta-za-laptop-okade-143556-cm
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Чанта за лаптоп ОKADE 15.6"(39.62 cm)
Чанта за лаптоп ОKADE 15.6"(39.62 cm), кожена, черна
http://obiavidnes.com/obiava/98105/chanta-za-laptop-okade-1563962-cm

Чанта за лаптоп ОKADE 15.6"(39.62 cm)
Чанта за лаптоп ОKADE 15.6"(39.62 cm), черна
http://obiavidnes.com/obiava/98104/chanta-za-laptop-okade-1563962-cm
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