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Инкубатори-Избери Българското
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/100062/inkubatori-izberi-bylgarskoto

A4Tech Bloody Blazing B1500
A4Tech Bloody Blazing B1500, геймърска клавиатура & оптична мишка, USB, черни
http://obiavidnes.com/obiava/100155/a4tech-bloody-blazing-b1500

ActiveJet K-1016
ActiveJet K-1016, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/100154/activejet-k-1016

Tp-Link TL-WA890EA
Tp-Link TL-WA890EA, Universal Dual Band WiFi Entertainment Adapter 300 + 300Mbps, 4x 10/100Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/100153/tp-link-tl-wa890ea

Уеб камера A4tech PK-920H
Уеб камера A4tech PK-920H, 1920x1080 pix. микрофон, синя
http://obiavidnes.com/obiava/100152/ueb-kamera-a4tech-pk-920h

Аксесоар Fujitsu Combination Ultra Kensignton заключващо устройство
Аксесоар Fujitsu Combination Ultra Kensignton заключващо устройство, с код
http://obiavidnes.com/obiava/100151/aksesoar-fujitsu-combination-ultra-kensignton-zaklyuchvashto-ustroystvo

Аксесоар Fujitsu Kensignton Lock MicroSaver DS
Аксесоар Fujitsu Kensignton Lock MicroSaver DS, ултратънък, заключващо устройство
http://obiavidnes.com/obiava/100150/aksesoar-fujitsu-kensignton-lock-microsaver-ds

Аксесоар Kensignton Lock Microsaver Twin
Аксесоар Kensignton Lock Microsaver Twin, заключващо устройство
http://obiavidnes.com/obiava/100149/aksesoar-kensignton-lock-microsaver-twin

IP безжична камера
IP безжична камера, OEM, куполна, 1.0 MP, 1280x720@30fps, 1/4“ CMOS, 2.8-12mm, ИЧ-25m, Аudio In/Out, WiFi
http://obiavidnes.com/obiava/100148/ip-bezjichna-kamera

Инкубатори - ниски цени, позвъни и затвори
Инкубатор - автоматично и полуавтоматично въртене на яйцата (подарък сгъваема касетка за малки пиленца)40/60/80
яйца 145/175/245 лв, терморегулатор аналогов или с PIC контролер (0,1 градуса С)и дисплей. Вижте клипчетата в нашия
сайт показващи работата на
инкубаторите ни, a не обяснения по телефона (Често откровени лъжи)
https://www.youtube.com/watch?v=trISQfvwzS4
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https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
Http://inkubatorbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/100147/inkubatori---niski-ceni-pozvyni-i-zatvori

IP безжична камера
IP безжична камера,OEM, куполна, 1.0 MP, 1280x720@30fps, 1/4“ CMOS, 6mm, ИЧ-25m, Аudio In/Out, WiFi
http://obiavidnes.com/obiava/100146/ip-bezjichna-kamera

Класс Мобили Груп ООД
Класс Мобили Груп ООД е фирма, която е директен вносител на кухни от Италия. Ние разполагаме с модерен мебелен
магазин в Пловдив
http://obiavidnes.com/obiava/100145/klass-mobili-grup-ood

ИТАЛКЕРАМИК ГРУП” ЕООД
ИТАЛКЕРАМИК ГРУП” ЕООД е водеща фирма на българския пазар в вноса и качественото обзавеждане на бани от
Италия. Ние предлагаме различен стил за вашата баня.
http://obiavidnes.com/obiava/100144/italkeramik-grup-eood

IP безжична камера
IP безжична камера, ОЕМ, водоустойчива, 1.0 MP, 1280x720@30fps, 1/4“ CMOS, 2.8-12mm, ИЧ-60m, Аudio In/Out, WiFi
http://obiavidnes.com/obiava/100143/ip-bezjichna-kamera

IP безжична камера
IP безжична камера,ОЕМ, водоустойчива, 1.0 MP, 1280x720@30fps, 1/4“ CMOS, 3.6mm, ИЧ-30m, Аudio In/Out, WiFi
http://obiavidnes.com/obiava/100142/ip-bezjichna-kamera

IP Камера
IP Камера, OEM, водоустойчива, 1.0 MP, 1280x720@30fps, 1/4“ CMOS, 2.8-12mm, ИЧ-35m, Аudio In/Out
http://obiavidnes.com/obiava/100141/ip-kamera

IP Камера
IP Камера, OEM, водоустойчива, 1.0 MP, 1280x720@30fps, 1/4“ CMOS, 2.8-12mm, ИЧ-60m, Аudio In/Out
http://obiavidnes.com/obiava/100140/ip-kamera

IP Камера
IP Камера, OEM, водоустойчива, 1.0 MP, 1280x720@30fps, 1/4“ CMOS, 3.6mm, ИЧ-30m, Аudio In/Out
http://obiavidnes.com/obiava/100139/ip-kamera

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/100138/30-50-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/100137/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/100136/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

IP Камера
IP Камера, OEM, куполна, 1.0 MP, 1280x720@30fps, 1/4“ CMOS, 4mm, ИЧ-20m, Аudio In/Out
http://obiavidnes.com/obiava/100135/ip-kamera

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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
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Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100134/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
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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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100133/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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100132/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Изгодна лятна почивка
Отлично обзаведен апартамен за семейства и групи до 8 човека. Намира се на минути от центъра на Велинград, в
близост има спа центрове, басейни и площадки за игра.
http://obiavidnes.com/obiava/100131/izgodna-lyatna-pochivka
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IP Камера
IP Камера, OEM, куполна, 1.0 MP, 1280x720@30fps, 1/4“ CMOS, 6mm, ИЧ-25m, Аudio In/Out
http://obiavidnes.com/obiava/100130/ip-kamera

Смартчасовник MyKronoz Smartwatch ZeBracelet 2
Смартчасовник MyKronoz Smartwatch ZeBracelet 2, OLED дисплей, Bluetooth, червен
http://obiavidnes.com/obiava/100129/smartchasovnik-mykronoz-smartwatch-zebracelet-2

SAS Кабел
SAS Кабел, SuperMicro CBL-SAST-0508-01, miniSAS към miniSAS HD, 50cm
http://obiavidnes.com/obiava/100128/sas-kabel

SAS Кабел
SAS Кабел, SuperMicro CBL-SAST-0531, miniSAS HD към miniSAS HD, 80cm
http://obiavidnes.com/obiava/100127/sas-kabel

SAS Кабел
SAS Кабел, SuperMicro CBL-SAST-0532, miniSAS HD към miniSAS HD, 50cm
http://obiavidnes.com/obiava/100126/sas-kabel

SAS Кабел
SAS Кабел, SuperMicro CBL-SAST-0556, miniSAS HD към 4x SATA, 75cm
http://obiavidnes.com/obiava/100125/sas-kabel

само за сериозни господа
80 лева на час 60 за половин стандартен секс и френска, секса е със гума френската може без, свършване в устата ми
или по тялото не гълтам имам терен ако искаш на твой терен си доплащаш 20 лева за такси в рамките на град
http://obiavidnes.com/obiava/100124/samo-za-seriozni-gospoda

Захранващ кабел SuperMicro CBL-0296L 4pin(м) към 4pin(ж)
Захранващ кабел SuperMicro CBL-0296L 4pin(м) към 4pin(ж), 0.2m
http://obiavidnes.com/obiava/100123/zahranvasht-kabel-supermicro-cbl-0296l-4pinm-kym-4pinj

SuperMicro SNK-P0051AP4
SuperMicro SNK-P0051AP4, за Intel процесори, LGA1150, Xeon E3-1200/v2
http://obiavidnes.com/obiava/100122/supermicro-snk-p0051ap4

PCI-E
PCI-E, Supermicro MegaRAID AOC-S3108L-H8IR, SAS3, 2GBk, RAID 0,1,5,6,10,50 & 60
http://obiavidnes.com/obiava/100121/pci-e-supermicro-megaraid-aoc-s3108l-h8ir-sas3-2gbk-raid-01561050--60

Хартия
Хартия, Canon, 4 X 500, A4
http://obiavidnes.com/obiava/100120/hartiya
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3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/100119/3d-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/100118/3d-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/100117/3d-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/98795/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Почивка на море
Заповядайте на една незабравима почивка в гр.Черноморец обл.Бургас.Всяка стая е със самостоятелни
баня/тоалетна,тераса,кабелна телевизия и безжичен интернет.В хотела има кафене.Ние предлагаме барбекю за
гостите.На 300 метра от морето.Цена за нощувка 12.00 лв/на човек/
http://obiavidnes.com/obiava/100116/pochivka-na-more

Почивка на море
Заповядайте на една незабравима почивка в гр.Черноморец обл.Бургас.Всяка стая е със самостоятелни
баня/тоалетна,тераса,кабелна телевизия и безжичен интернет.В хотела има кафене.Ние предлагаме барбекю за
гостите.На 300 метра от морето.Цена за нощувка 12.00 лв/на човек/
http://obiavidnes.com/obiava/100115/pochivka-na-more

Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни,
абитуриентски баловe, видео клипове и видео монтаж .
Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни, абитуриентски баловe,
видео клипове и видео монтаж .
Видео предложения в DVD, HD, FULL HD формати на вашите тържества и клипове заснети с осветление, лирически
озвучени .
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Професионална обработка на всяка фотография.
Лоялнст и професионално отношение с клиента .
Работоно време : 10 до 6 часа.
Сайтове http://photokoev.site90. ..net
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
E-mail : superpc2011@live.com
GSM: 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/100114/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-tyrjestva-rojd

Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни,
абитуриентски баловe, видео клипове и видео монтаж .
Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни, абитуриентски баловe,
видео клипове и видео монтаж .
Видео предложения в DVD, HD, FULL HD формати на вашите тържества и клипове заснети с осветление, лирически
озвучени .
Професионална обработка на всяка фотография.
Лоялнст и професионално отношение с клиента .
Работоно време : 10 до 6 часа.
Сайтове http://photokoev.site90. ..net
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
E-mail : superpc2011@live.com
GSM: 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/100113/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-tyrjestva-rojd

Хартия
Хартия, Canon, 5 X 500, A4
http://obiavidnes.com/obiava/100112/hartiya

23.6" (59.94 cm) Acer B246HQLBymdr
23.6" (59.94 cm) Acer B246HQLBymdr, IPS панел, Full HD LED, 6ms, 250cd/m2, 100 000 000:1, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/100111/236-5994-cm-acer-b246hqlbymdr

25" (63.50 cm) Acer H257HUsmidpx
25" (63.50 cm) Acer H257HUsmidpx, IPS панел, WQHD LED, 4ms, 350 cd/m2, 100 000 000:1, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/100110/25-6350-cm-acer-h257husmidpx

27" (68.58 cm) Acer S277HKwmidpp
27" (68.58 cm) Acer S277HKwmidpp, IPS панел, 4K UltraHD, 4ms, 300 cd/m2, 100 000 000:1, DisplayPort, HDMI, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/100109/27-6858-cm-acer-s277hkwmidpp

Чехия набира жени до 55 год. БЕЗ КОМИСИОНА
Набираме жени до 55 години за работа в складове за зеленчуци за ЧЕХИЯ Предлагаме:
- Целогодишна заетост
- Възнаграждение700 - 750 евро/месец
- ТД и осигуровки по чешкото законодателство
- подсигурена квартира,
- седмичен аванс от (40 - 60 евро) , език не е необходим да знаете, заминаване веднага групово или индивидуално.
http://obiavidnes.com/obiava/100108/chehiya-nabira-jeni-do-55-god-bez-komisiona

Страница 9/117

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.05.2015

13.3" (33.78 cm) Acer TravelMate P236-M (NX.VAPEX.021)
13.3" (33.78 cm) Acer TravelMate P236-M (NX.VAPEX.021), дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, FULL HD
LED Display (HDMI), 4GB, 256GB SSD, USB3.0, Linux, 1.50kg
http://obiavidnes.com/obiava/100107/133-3378-cm-acer-travelmate-p236-m-nxvapex021

15.6" (39.62 cm) Asus K555LF-XO017D
15.6" (39.62 cm) Asus K555LF-XO017D, дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz, HD LED Display & nVidia
GeForce GT 930M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/100106/156-3962-cm-asus-k555lf-xo017d

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/100105/30-50-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/100104/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/100103/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

15.6" (39.62 cm) Asus X552MJ-SX005D
15.6" (39.62 cm) Asus X552MJ-SX005D, четири-ядрен Intel Pentium N3540 2.16/2.66GHz, HD LED Display & nVidia GeForce
GT 920M 1GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 2.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/100102/156-3962-cm-asus-x552mj-sx005d

17.3" (43.94 cm) Asus K751LX-TY009D
17.3" (43.94 cm) Asus K751LX-TY009D, дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, HD+ LED Display & nVidia
GeForce GTX 950M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 3x USB3.0, Free DOS, 2.80kg
http://obiavidnes.com/obiava/100101/173-4394-cm-asus-k751lx-ty009d
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17.3" (43.94 cm) Asus K751LX-TY019D
17.3" (43.94 cm) Asus K751LX-TY019D, дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz, HD+ LED Display & nVidia
GeForce GTX 950M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, 3x USB3.0, Free DOS, 2.80kg
http://obiavidnes.com/obiava/100100/173-4394-cm-asus-k751lx-ty019d

Храна за вкъщи Пица Avanti Доставка на храна
Доставки на храна за вкъщи и офиса в районите на Младост, Мусагеница, Дружба, Изгрев Изток, Дървеница,
Студентски град, Бизнес парк и други от Пицария Аванти.
Посети http://foodorder.click/store/menu/merchant/pizzaavanti и направи онлайн своята поръчка.
Лесна поръчка на храна и бърза доставка до вашата врата.
Вкусни пици, паста, скара и много други ястия.
Пица Avanti е вече във FOODOrder.click
доставка на храна, храна за вкъщи, поръчка на храна, доставка на пица, разнос, пица за вкъщи, пица доставка, храна
доставка, поръчай храна
http://obiavidnes.com/obiava/100099/hrana-za-vkyshti-pica-avanti-dostavka-na-hrana

0887232146, фини шпакловки - гаранция за качество. гипсова шпакловка - гаранция за качество.
латекс
0887232146, фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилки. -пръскана мазилка. -влачена маазилка. -минерални мазилки.
-замазки. -зидария, зида тераси и стени. -бързо и качествено. -майстор с дългодишна практика часно лице. -започване
веднага.0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/100098/0887232146-fini-shpaklovki---garanciya-za-kachestvo-gipsova-shpaklovka---garanciya-

0882551735 фини шпакловки.4лв. гипсова шпакловка.4лв. латекс.2лв. топлоизолация.10лв..
обръщане покрай дог
0882551735,фини шпакловки-4лв.гипсова шпакловка-4лв.,латекс-2лв.обрщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на
лайсни-6лв.топлоизолация,минерални мазилки,замазки,зидария и др довършителни ремони,работи се бързо,чисто и
качествено като качеството се вижда на момента,кратки срокове,започване веднага.
http://obiavidnes.com/obiava/100097/0882551735-fini-shpaklovki4lv-gipsova-shpaklovka4lv-lateks2lv-toploizolaciya

Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения
PRETOR GROUP-Прехвърляне и изкупуване на Търговски и Акционерни Дружества-акции дружествени дялове-със
финансови /задължения/ и юридически проблеми.
Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни казуси на бизнеса.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения, 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 Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
Нашето желание е да осигурим на своите клиенти качествени услуги на приемливи цени.
PRETOR GROUP

тел.0892918797 0885498209 http://kpd-bg.ovo.bg/

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
http://obiavidnes.com/obiava/100096/okazvame-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД
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PRETOR GROUP-Прехвърляне и изкупуване на Търговски и Акционерни Дружества-акции дружествени дялове-със
финансови /задължения/ и юридически проблеми.
Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни казуси на бизнеса.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения, 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 Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
Нашето желание е да осигурим на своите клиенти качествени услуги на приемливи цени.
PRETOR GROUP

тел.0892918797 0885498209 http://kpd-bg.ovo.bg/

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
http://obiavidnes.com/obiava/100095/kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood

14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge E450 (20DCS00X00)
14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge E450 (20DCS00X00), дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz, FULL HD
LED Display (HDMI), 4GB, 1TB HDD, 2x USB3.0, Free DOS, 1.81kg
http://obiavidnes.com/obiava/100094/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-edge-e450-20dcs00x00

КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД......///
PRETOR GROUP-Прехвърляне и изкупуване на Търговски и Акционерни Дружества-акции дружествени дялове-със
финансови /задължения/ и юридически проблеми.
Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни казуси на бизнеса.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения, 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 Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
Нашето желание е да осигурим на своите клиенти качествени услуги на приемливи цени.
PRETOR GROUP

тел.0892918797 0885498209 http://kpd-bg.ovo.bg/

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
http://obiavidnes.com/obiava/100093/kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood

Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения
PRETOR GROUP-Прехвърляне и изкупуване на Търговски и Акционерни Дружества-акции дружествени дялове-със
финансови /задължения/ и юридически проблеми.
Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни казуси на бизнеса.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения, 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 Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
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Нашето желание е да осигурим на своите клиенти качествени услуги на приемливи цени.
PRETOR GROUP

тел.0892918797 0885498209 http://kpd-bg.ovo.bg/

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
http://obiavidnes.com/obiava/100092/okazvame-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО ХИМИЯ
Направете основен преговор на изпитните задачи по химия.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните задачи и на последователността при тяхното
изписване.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
химия.
Продължителност: 01 – 10 юни 2015 г. (10 дни, всеки ден)
Цена: 440 лв.
Място за записване: София, ул. Ген. Й. Гурко № 74, ет. 1
http://obiavidnes.com/obiava/100091/intenzivni-kursove-po-himiya

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ
Направете основен преговор на изпитните теми по биология.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните теми по биология и последен преговор преди
редовните изпити.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
биология.
Продължителност: 01 – 10 юни 2015 г. (10 дни, всеки ден)
Цена: 440 лв.
Място за записване: София, ул. Ген. Й. Гурко № 74, ет. 1
http://obiavidnes.com/obiava/100090/intenzivni-kursove-po-biologiya

14" (35.56 cm) Lenovo Thinkpad T430 (N1TC9BM_U)
14" (35.56 cm) Lenovo Thinkpad T430 (N1TC9BM_U), дву-ядрен Intel® Core™ i5 3320M 2.6/3.3 GHz, HD+ LED Display &
nVidia NVS5400M 2GB (miniDP), 8GB, 500GB 7200rpm, 2x USB3.0, Windows 7/8 Pro, 2.17
http://obiavidnes.com/obiava/100089/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-t430-n1tc9bm_u

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 !
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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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100088/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
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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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100087/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 .......
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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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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
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http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100086/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100085/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 !
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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
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Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100084/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Отдих във Велинград
Къщата е разположена в кв." Лъджене ", на изключително удобно и комуникативно място. На минути от нея се намира
центърът на града, централният минерален плаж, а също така е в близост до хотелски комплекси предлагащи спа
процедури, както и до планината.
http://obiavidnes.com/obiava/100083/otdih-vyv-velingrad

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!
http://obiavidnes.com/obiava/100082/7-klas---bel-i--matematika

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/100081/angliyski-i-nemski-ezik-za-matura-i-kandidat-studenti

География за матура и КС
Курсове и индивидуални уроци за кандидат-студенти и матура по география.
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 туризъм, география или друга специалност в тази сфера! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/100080/geografiya-za-matura-i-ks

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
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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/100079/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/100078/bel-i-istoriya-za-matura-i-kandidat-studenti

КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД......///...====
PRETOR GROUP-Прехвърляне и изкупуване на Търговски и Акционерни Дружества-акции дружествени дялове-със
финансови /задължения/ и юридически проблеми.
Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни казуси на бизнеса.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения, 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 Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
Нашето желание е да осигурим на своите клиенти качествени услуги на приемливи цени.
PRETOR GROUP

тел.0892918797 0885498209 http://kpd-bg.ovo.bg/

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
http://obiavidnes.com/obiava/100077/kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood

КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД.....\\===
PRETOR GROUP-Прехвърляне и изкупуване на Търговски и Акционерни Дружества-акции дружествени дялове-със
финансови /задължения/ и юридически проблеми.
Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни казуси на бизнеса.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения, 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 Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
Нашето желание е да осигурим на своите клиенти качествени услуги на приемливи цени.
PRETOR GROUP

тел.0892918797 0885498209 http://kpd-bg.ovo.bg/

Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
http://obiavidnes.com/obiava/100076/kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood

2 MICROLAB SOLO 15
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2 MICROLAB SOLO 15, корпус от дърво, черна
http://obiavidnes.com/obiava/100075/2-microlab-solo-15

ЧЕХИЯ - РАБОТА В з-д ШКОДА
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 50 год.Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора.
Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
Заплащане 80 CZK/час - 960 EUR/месец , безплатна квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство,
които са валидни за България.
Изисквания:
Възраст до 50 год.
Умения и желание за работа в екип
Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата
Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
Окомплектоване и стиковане на артикули
Организация и подреждане на складовото пространство
Приемане и изпращане на стоките в и от склада
Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока
Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
Ние ви предлагаме:
Добро възнаграждение, 80 CZK/час –ЧИСТО – 960 EUR/месец
Работа на трудов договор
Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
Осигурена БЕЗПЛАТНА квартира
Всекиседмични аванси от 1500 CZK ( 60 EUR )до заплата.
Тел: 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83 , 00420 777 073 926
http://obiavidnes.com/obiava/100074/chehiya---rabota-v-z-d-shkoda

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/100073/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 .
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- 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/100072/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

Switch Rpotec RP-PE800
Switch Rpotec RP-PE800, 8 Port, 100Mbps, POE+
http://obiavidnes.com/obiava/100071/switch-rpotec-rp-pe800

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/100070/30-50-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/100069/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/100068/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни,
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абитуриентски баловe, видео клипове и видео монтаж .
Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни, абитуриентски баловe,
видео клипове и видео монтаж .
Видео предложения в DVD, HD, FULL HD формати на вашите тържества и клипове заснети с осветление, лирически
озвучени .
Професионална обработка на всяка фотография.
Лоялнст и професионално отношение с клиента .
Работоно време : 10 до 6 часа.
Сайтове http://photokoev.site90. ..net
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
E-mail : superpc2011@live.com
GSM: 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/100067/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-tyrjestva-rojd

Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни,
абитуриентски баловe, видео клипове и видео монтаж .
Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни, абитуриентски баловe,
видео клипове и видео монтаж .
Видео предложения в DVD, HD, FULL HD формати на вашите тържества и клипове заснети с осветление, лирически
озвучени .
Професионална обработка на всяка фотография.
Лоялнст и професионално отношение с клиента .
Работоно време : 10 до 6 часа.
Сайтове http://photokoev.site90. ..net
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
E-mail : superpc2011@live.com
GSM: 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/100066/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-tyrjestva-rojd

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/100065/3d-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/100064/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Слушалки MICROLAB T2
Слушалки MICROLAB T2, Bluetooth, сини
http://obiavidnes.com/obiava/100063/slushalki-microlab-t2

Протектор Asus
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Протектор Asus, сив, оптимизиран за ZenFone 5
http://obiavidnes.com/obiava/100061/protektor-asus

Протектор Sony
Протектор Sony, черен, силиконов, оптимизиран Sony Xperia Z3 Compact
http://obiavidnes.com/obiava/100060/protektor-sony

2 MICROLAB X5
2 MICROLAB X5, черна
http://obiavidnes.com/obiava/100059/2-microlab-x5

2 MICROLAB X6
2 MICROLAB X6, черна
http://obiavidnes.com/obiava/100058/2-microlab-x6

Слушалки Apple Earpods (оригинални)
Слушалки Apple Earpods (оригинални), бели, тип "тапи", микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/100057/slushalki-apple-earpods-originalni

Nikon CoolPix S2900 (черен)
Nikon CoolPix S2900 (черен), 20.1Mpix, 5x Optical Zoom, 2.7" (6.85cm) LCD дисплей, SDXC слот, USB, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/100056/nikon-coolpix-s2900-cheren

Qihan QH-3126OC-N AHD камера
Qihan QH-3126OC-N AHD камера, куполна, 1/4“ CMOS, 1MP, 3.6mm, ИЧ-20m
http://obiavidnes.com/obiava/100055/qihan-qh-3126oc-n-ahd-kamera

Qihan QH-3139HC-N AHD камера
Qihan QH-3139HC-N AHD камера, водоустойчива, 1/4“ HD CMOS, 1MP, 720P,3.6мм, ИЧ-30
http://obiavidnes.com/obiava/100054/qihan-qh-3139hc-n-ahd-kamera

Qihan QH-3139HC-N
Qihan QH-3139HC-N, AHD камера, водоустойчива, 1/4“ HD CMOS, 1MP, 720P,3.6мм, ИЧ-30
http://obiavidnes.com/obiava/100053/qihan-qh-3139hc-n

Qihan QH-D361AC-N
Qihan QH-D361AC-N, AHD камера, куполна, 1/4“ HD CMOS, 1MP, 720P, 3.6mm, ИЧ-15
http://obiavidnes.com/obiava/100052/qihan-qh-d361ac-n

Qihan QH-V334OC-N AHD камера
Qihan QH-V334OC-N AHD камера, водоустойчива, 1/4“ CMOS, 1MP, 2.8-12мм, ИЧ-40m
http://obiavidnes.com/obiava/100051/qihan-qh-v334oc-n-ahd-kamera

МАГНИТИ ЗА ИКОНОМИЯ НА АВТОГОРИВО POWERMAG- от 39 на 18 лв.
МАГНИТИ 2 бр. ЗА ИКОНОМИЯ НА АВТОГОРИВО POWERMAG-XP-2
** СПЕСТЕТЕ НАД 500-2000 лв. ГОДИШНО ЧРЕЗ НАМАГНИТВАНЕ
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НА АВТОГОРИВОТО НА МПС (БЕНЗИН, ДИЗЕЛ И ГАЗ МЕТАН)!
При намагнитване на автогоривото (бензин, дизел и газ) с POWERMAG при всички видове автомобили от среден клас и
др. МПС, независимо от марката и годината на производство се реализира значителна икономия на гориво и средства..
При намагнитване горивото се йонизира, което подпомага отделянето на въглеродните молекули, намаляване на
вредните емисии и се добавя допълнителен кислород при горенето на метана и в крайна сметка се постига икономия от
пълното изгаряне на горивото.
` Изключително лесно, бързо и безпроблемно магнитите се монтират върху горивния тръбопровод, непосредствено
преди карбуратора посредством приложените към комплекта закрепващи пластмасови скоби.
СФЕРИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:
- бензинови, дизелови и газови автомобили среден клас и др. МПС;
- двигатели за морски и речни плавателни моторни средства;
- котли за топла вода и отопление, използващи автогориво;
- всякакви уреди и машини, работещи с течни или газообразни горива.
ПРЕДИМСТВА:
- икономия на гориво (бензин, дизел или газ) средно 10-22% и повече, в зависимост от вида и
автомобила, шофьорските навици, брой на магнитите и др.;
- намаляване на вредните емисии на отработените газове с 50%;
- увеличаване мощността на двигателя с 8-10%;
- минимална консумация на масло;
- увеличаване пъргавината на двигателя и постигане на по-висока максимална скорост;
- отстраняване на нагара и шлака върху клапаните, бутални пръстени, цилиндри, свещи и
увеличаване срока на експлоатация;
- подобряване на системата за смазване;
- разширяване на скоростния обхват на редукционните предавки;
- по-висока октанова експлоатация на двигателя при използване на по-ниско октаново гориво
на по-ниска цена;
- спиране натрупването на котлен камък и корозия на двигателя.

възрастта на

и гарнитури и

Броят на необходимите магнити е в съответствие с обема на двигателя, като ефективността на икономия на гориво е
много по-голяма при монтирането на по-голям брой магнити- от 1-2 до 4-6 чф. магнити при обем на двигателя 1,2-3,0
куб.см.. За мотоциклети е необходим само един чифт магнити.
При намагнитване на горивото автомобилът става значително по-икономичен (намалява разхода на гориво при
запазване на същите шофьорски навици) или става „по-спортен” (чрез увеличена на динамиката, т.е. на въртящия
момент и максималната скорост).
Магнитите не влияят на фабричната гаранция на нов автомобил, тъй като не се извършва промяна в инсталациите и
не влияят и върху нормалната работа на компютъра, ако автомобилът има такъв.
Трябва да се има предвид, че при правилно монтиране на необходимия брой магнити максимална ефективност на
икономия се постига след изминаване на 1500 km.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
https://youtu.be/KXBW1U3heQw
https://youtu.be/ybGQnUeq8oA
Сертификати: СЕ, RoHS
Произход: САЩ
Производител: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА СУПЕР ЦЕНА: 18 лв. за комплект 2 бр. магнити
ПОКУПКИ:
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София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на”Еконт Експрес” с наложен платеж, такса при
получаване от офиса 3,60 лв., до адрес 5,70 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт таксата е
7,00 лв. и получаване до три работни дни.
Клиентите ползват намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
0887/255 692; 02/855 2635; 0876/702 828
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/100050/magniti-za-ikonomiya-na-avtogorivo--powermag--ot-39-na-18-lv

Qihan QH-V334OC-N AHD камера
Qihan QH-V334OC-N AHD камера, куполна, 1/4“ CMOS, 1MP, 3.6mm, ИЧ-20m
http://obiavidnes.com/obiava/100049/qihan-qh-v334oc-n-ahd-kamera

Qihan QH-V334OC-N AHD камера
Qihan QH-V334OC-N AHD камера, куполна, водоустойчива, 1/4“ CMOS, 1MP, 2.8-12мм, ИЧ-30m
http://obiavidnes.com/obiava/100048/qihan-qh-v334oc-n-ahd-kamera

Инкубатори-Избери Българското
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/100047/inkubatori-izberi-bylgarskoto

КАСЕТА ЗА HP Color LaserJet Pro M252 Printer series
КАСЕТА ЗА HP Color LaserJet Pro M252 Printer series,MFP M277 series - Black 201A - № CF400A - заб.: 1500k
http://obiavidnes.com/obiava/100046/kaseta-za-hp-color-laserjet-pro-m252-printer-series

КАСЕТА ЗА HP Color LaserJet Pro M252 Printer series
КАСЕТА ЗА HP Color LaserJet Pro M252 Printer series,MFP M277 series - Black 201X - № CF400X - заб.: 2800k
http://obiavidnes.com/obiava/100045/kaseta-za-hp-color-laserjet-pro-m252-printer-series

КАСЕТА ЗА HP Color LaserJet Pro M252 Printer series
КАСЕТА ЗА HP Color LaserJet Pro M252 Printer series,MFP M277 series - Cyan 201A - № CF401A - заб.: 1400k
http://obiavidnes.com/obiava/100044/kaseta-za-hp-color-laserjet-pro-m252-printer-series

Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W
Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W – служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни
заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за
облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени
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настинки. Лампата може да се използва за терапевтични облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени
предприятия, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на
защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др.
Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100043/infrachervena--lampa-za-nagrevki-philips-150w

Пластири за детоксикация на организма
Пластири за детоксикация на организма - за извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през
стъпалата по време на сън – изключително добър начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират
кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи организма, възвръщат и балансират енергията в тялото,
нормализират работата на стомашно-чревния тракт. Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване
на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в
сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба. Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови
продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422
422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА при онлайн поръчка на 30 и повече броя пластири!
Промоцията е валидна за м.май 2015 г.!
http://obiavidnes.com/obiava/100042/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

Йонизатор с озонатор от ТехноМаг
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100041/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

Електронно биде
Електронно биде - роботизирана седалка за тоалетна - Може да се монтира на всяка тоалетна чиния (или моноблок) със
стандартна форма и размери. Изпълнява 15 функции (подгрява седалката и водата, подмива и ви подсушава с топъл
въздух, обезмирисява тоалетната и т.н.). С две отделни самоизмиващи подвижни прибиращи се дюзи. С
антибактериален воден филтър. Осигурява висока лична хигиена, здраве и комфорт за цялото семейство. Пести време и
тоалетна хартия, предпазва от редица заболявания. Незаменим помощник при гледане на възрастни или хора с
увреждания. Южнокорейско качество. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или на място в магазин ТехноМаг,
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/100040/elektronno-bide

Мини звукова четка за зъби
Мини звукова четка за зъби – компактна, лека, с елегантен дизайн, удобна за носене при пътуване, осигуряваща отлично
почистване на зъби, брекети, фасети, импланти и зъбни протези. Работи по SONIC технология - чрез звукови вибрации с
нанодиамантени керамични пластини. Създаваните от тях високочестотни вибрации се наричат още звукочестотни,
защото са близки и дори надхвърлят честотата на звука. Елегантна и в различни цветове, тази звукова четка е
предназначена основно за младите дами, които държат да изглеждат перфектно по всяко време.С нея Вашите зъби ще
са винаги чисти, защото можете да я носите в бизнес или в дамска чанта навсякъде с Вас! Работи с една стандартна
батерия АА 1,5V. Пести се време и паста за зъби, а ползването е удоволствие. Цена 16,90 лв. с ДДС. За подробности и
поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100039/mini-zvukova-chetka-za-zybi

Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор
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Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор - за идеално почистване и/или избелване на зъбите и
здравословен масаж на венците. Работи с презареждаема литиева батерия. С ултравиолетова камера за стерилизация с
цел предпазване от вируси и зарази. Звукочестотна вибрация до 33000 удара в минута. 4 резервни глави (за 4-членно
семейство или резерва). Плаката се почиства идеално, зъбите се избелват максимално, а венците се заздравяват за
броени дни. Пести се време и паста за зъби, а ползването е удоволствие. Освен зъбите, отлично почиства и брекети,
фасети, импланти и зъбни протези. Проверено! Цена 89,00 лв. с ДДС. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или
на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100038/zvukova-chetka-za-zybi-s-3-rejima-na-rabota-i-uv-sterilizator

Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 65,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/100037/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured

Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома
Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома - Нов опростен модел с механичен таймер до 60 минути. Пречиства
вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви
рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо,
риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода.
Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести,
които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел.
02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/100036/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

КАСЕТА ЗА HP Color LaserJet Pro M252 Printer series
КАСЕТА ЗА HP Color LaserJet Pro M252 Printer series,MFP M277 series - Cyan 201X - № CF401X - заб.: 2300k
http://obiavidnes.com/obiava/100035/kaseta-za-hp-color-laserjet-pro-m252-printer-series

Антични и старинни мебели
Директен внос и продажба на антични и старинни мебели от Италия.Голямо разнообразие на луксозни мебели втора
употреба от различни стилове и епохи.Старинни мебели за ценители на най-добрите цени.Предлагаме антични и
старинни столове, маси, фотьойли, холови гарнитури, скринове, гардероби, огледала, картини и аксесоари.Антикварни
предмети внос от Италия и Белгия.
http://obiavidnes.com/obiava/100034/antichni-i-starinni-mebeli

КАСЕТА ЗА HP Color LaserJet Pro M252 Printer series
КАСЕТА ЗА HP Color LaserJet Pro M252 Printer series,MFP M277 series - Magenta 201A - № CF403A - заб.: 1400k
http://obiavidnes.com/obiava/100033/kaseta-za-hp-color-laserjet-pro-m252-printer-series

Инкубатори-Избери Българското
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.
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www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/100032/inkubatori-izberi-bylgarskoto

КАСЕТА ЗА HP Color LaserJet Pro M252 Printer series
КАСЕТА ЗА HP Color LaserJet Pro M252 Printer series,MFP M277 series - Magenta 201X - № CF403X - заб.: 2300k
http://obiavidnes.com/obiava/100031/kaseta-za-hp-color-laserjet-pro-m252-printer-series

КАСЕТА ЗА HP Color LaserJet Pro M252 Printer series
КАСЕТА ЗА HP Color LaserJet Pro M252 Printer series,MFP M277 series - Yellow 201A - № CF402A - заб.: 1400k
http://obiavidnes.com/obiava/100030/kaseta-za-hp-color-laserjet-pro-m252-printer-series

КАСЕТА ЗА HP Color LaserJet Pro M252 Printer series
КАСЕТА ЗА HP Color LaserJet Pro M252 Printer series,MFP M277 series - Yellow 201X - № CF401X - заб.: 2300k
http://obiavidnes.com/obiava/100029/kaseta-za-hp-color-laserjet-pro-m252-printer-series

Интериорни врати от висок клас
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е създадена през 1993 год. Фирмата е производителка на интериорни врати с над 15
години опит зад гърба си. При нас ще намерите качествени интериорни врати на наистина изгодни цени – достъпни за
всеки потребител.
Ние предлагаме изработка на интериорни врати за хотели, апартаменти и офиси - нашите интериорни врати, се
изработват по размер взет от наш екип на място и по посока на отваряне избрана от вас.
За поръчки
http://obiavidnes.com/obiava/100028/interiorni-vrati-ot-visok-klas

Само сега! Пощенски кутии на супер цени!
Нашата компания Каракашев и Син ЕООД произвежда висококачествени МЕТАЛНИ ПОЩЕНСКИ КУТИИ ЗА ВХОДОВЕ
на световно ниво, конкуриращо се със известните фирми производителки на метални врати и пощенски кутии.
Фирмата ни предлага метални пощенски кутии, които са предназначени за монтаж в къщи, офиси и други жилищни
сгради.
Като цяло повечето метални пощенски кутии са предназначени предимно за монтаж врати от сорта на: метални
решетки, метални врати цени, врати за входове без тези врати за мазета на жилищни и бизнес сгради, къщи, вили,
складове, различни магазини и т.н.
За поръчки:
http://obiavidnes.com/obiava/100027/samo-sega-poshtenski-kutii-na-super-ceni

Най-здравите и сигурни входни врати са при нас!
Метални Входни врати за входове за жилищен вход (врати за апартаменти) и пощенски кутии за входове с перфекно
качество и здравина!
Предлагаме Ви описание на поръчковото изделие – Входни врати:
- Метални Входни Врати За Апартаменти от два метални листа с дебелина: 1,5 мм.+ изолационна вата +
стъклопакет (възможност и за решетка). В случеите в които поставяте на вашите Врати за входове решетка вие
гарантирате по-голяма сигурност на вас и вашето семейство.
- Нашите Входни врати (Врати за входове) имат изключително надеждна секретна брава със стоманен език.
– По-добрите Метални врати притежават секретен патрон с три ключа (възмойност за допълнителни ключове – 1
бр. – 2лв.). Секретиния патрон придава на Металните врати по голяма сигурност, също така е огромно препядствие за
вандалите.
За повече информация:
http://obiavidnes.com/obiava/100026/nay-zdravite-i-sigurni-vhodni-vrati-sa-pri-nas

Само сега!!! Метални врати на много изгодни цени
Нашите метални врати (блиндирани врати) са преди всичко мерило за безопасност. Блиндираните метални врати от
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нашата компания са направени от високо-качествен метал, който не може да бъде счупен или свален с лекота в
сравнение с повечето от дървените врати. Блиндирани врати (метални врати) са значителни по-здрави и са препядствие
за крадците, което те не могат да преминат. И по този начин нашите блиндирани метални врати ще направят офиса
или апартамент Ви безопасно място за Вас и вашите вещи.
За повече информация:
http://obiavidnes.com/obiava/100025/samo-sega-metalni-vrati-na-mnogo-izgodni-ceni

Блиндирани врати на много добри цени!
Фирма „Каракашев и Син” ЕООД предлага блиндирани врати от изключително голяма гама от размери, цветове и цени, с
който всеки клиент може да получи желаната врата за своя дом. Ние сме производители на блиндирани врати и затова
трябва да знаете, че монтирането на нашите блиндирани врати се извършва от специалистите ни, който ще дойдат
лично до вашето жилище да вземат размери за желаната от Вас врата.
За поръчка: http://www.metalnivratibg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/100024/blindirani-vrati-na-mnogo-dobri-ceni

Apple iPhone Dock докинг станция за iPhone 5
Apple iPhone Dock докинг станция за iPhone 5, iPhone 5S, USB
http://obiavidnes.com/obiava/100023/apple-iphone-dock-doking-stanciya-za-iphone-5

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО ХИМИЯ
Направете основен преговор на изпитните задачи по химия.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните задачи и на последователността при тяхното
изписване.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
химия.
Продължителност: 01 – 10 юни 2015 г. (10 дни, всеки ден)
Цена: 440 лв.
Място за записване: София, ул. Ген. Й. Гурко № 74, ет. 1
http://obiavidnes.com/obiava/100022/intenzivni-kursove-po-himiya

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ
Направете основен преговор на изпитните теми по биология.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните теми по биология и последен преговор преди
редовните изпити.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
биология.
Продължителност: 01 – 10 юни 2015 г. (10 дни, всеки ден)
Цена: 440 лв.
Място за записване: София, ул. Ген. Й. Гурко № 74, ет. 1
http://obiavidnes.com/obiava/100021/intenzivni-kursove-po-biologiya

Microsoft Lumia 640
Microsoft Lumia 640, черен, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm), четири-ядрен Qualcomm Snapdragon 400 1.2GHz, 1GB RAM,
8GB Flash памет (+microSD слот), 8.0 & 0.9 Mpix camera, Windows Phone 8.1, 145g
http://obiavidnes.com/obiava/100020/microsoft-lumia-640

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/100019/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
,TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/100018/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Phone 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
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Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/100017/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/100016/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ВЪВ ФРЕНСКИЯ ЕЗИК - ЦЕНТЪР МАКСИМА!
Освен език на любовта, френският е официален език на Франция. Също така се говори в още 28 страни, сред които Канада, Белгия, Швейцария, Люксембург, Монако, Ливан, Алжир, Тунис и други.
Ако Ви е необходимо владеенето на френски език, ЦЕНТЪР МАКСИМА Ви предлага обучение по 3 нива
ВСИЧКИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ СА ОСИГУРЕНИ ОТ НАС / учебник, учебна тетрадка и CD /.
След положен тест издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН), което е изградено по
еврпоейската езикова рамка.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване!
Дайте си силен професионален тласък с изучаването на един нов език и вижте докъде ще ви отведе той!
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
Skype: naukastz
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/100015/za-otlichni-rezultati-vyv-frenskiya-ezik---centyr-maksima
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Искате да говорите перфектен НЕМСКИ ЕЗИК - Център Максима е Вашето място!!!
НЕМСКИЯТ ЕЗИК в последните години е изключително ценен и необходим. Владеенето на този език гарантира успешен
старт във всяка една сфера. За сигурен успех в обучението по НЕМСКИ ЕЗИК се доверете на нас - Център Максима!
Обучението се провежда по системата –THEMEN AKTUELL, най-популярната и широко използвана. В комбинация с
ОПИТЕН ПРЕПОДАВАТЕЛ Ви гарантираме отлични резултати.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН), което е
изградено по европейската езикова!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ДА ПОВИШИТЕ ЕЗИКОВАТА СИ КОМПЕТЕНТНОСТ!
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
Skype: naukastz
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/100014/iskate-da-govorite-perfekten-nemski-ezik---centyr-maksima-e-vasheto-myasto

Без АНГЛИЙСКИ ЕЗИК накъде??? Запишете се на курс в Център Максима!
Днес където и да отидете, необходимостта от АНГЛИЙСКИ ЕЗИК е навсякъде!
Ако искате да свалите езиковата бариера или искате да повишите езиковата си компетентност, ЦЕНТЪР МАКСИМА
Ви предлага курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за начинаещи или напреднали.
Всяко ниво се провежда в рамките на 100 учебни часа.
Системата на обучение NEW HEADWAY - давам възможност да се овладее езика по най-добрия начин.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН), което е
изградено по европейската езикова!
ИЗБЕРЕТЕ НАС ЗА ВАШ ПАРТНЬОР И ПРЕОТКРИЙТЕ УСПЕХА!!!
Един нов език може да отвори нови възможности пред Вас и да промени живота Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/100013/bez-angliyski-ezik-nakyde-zapishete-se-na-kurs-v-centyr-maksima

Niokia 215
Niokia 215, бял, 2.4" (6.096 cm), Series 30+
http://obiavidnes.com/obiava/100012/niokia-215

ЧЕХИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА ГАРАНТИРАНА РАБОТА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
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
авточсти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на
джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за
перилни препарати,склад за паефюми,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/100011/chehiya-chrez-cheshka-agentura-garantirana-rabota-s-dogovor-po-cheshkoto-zakonodatelstv

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
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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/100010/30-50-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/100009/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/100008/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Давам зъболекарски кабинет под наем в Плевен
Давам стоматологичен кабинет под наем в Плевен, Дружба4, обзаведен, с разрешения, работи от 15 години
0885544373
http://obiavidnes.com/obiava/100007/davam-zybolekarski-kabinet-pod-naem-v-pleven

Niokia 215
Niokia 215, черен, 2.4" (6.096 cm), Series 30+
http://obiavidnes.com/obiava/100006/niokia-215

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/100005/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Страница 34/117

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.05.2015

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/100004/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

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
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подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/100003/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
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Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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/100002/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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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/100001/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 !
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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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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/100000/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Niokia 215
Niokia 215, черен, поддържа 2 sim карти, 2.4" (6.096 cm), Series 30+
http://obiavidnes.com/obiava/99999/niokia-215

ZyXEL NWA1121-NI
ZyXEL NWA1121-NI, Access Point, 300Mbps, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/99998/zyxel-nwa1121-ni

ZyXEL NWA5123-NI
ZyXEL NWA5123-NI, Dual-Radio Access Point, 600Mbps, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/99997/zyxel-nwa5123-ni
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Cambium Networks ePMP 1000 (C050900D002A)
Cambium Networks ePMP 1000 (C050900D002A), насочена, 14 dBi, 5GHz, 120 градуса
http://obiavidnes.com/obiava/99996/cambium-networks-epmp-1000-c050900d002a

Cambium Networks ePMP 1000 (C050900D003A)
Cambium Networks ePMP 1000 (C050900D003A), насочена, 15 dBi, 5GHz
http://obiavidnes.com/obiava/99995/cambium-networks-epmp-1000-c050900d003a

Cambium Networks ePMP 1000 (C050900H013A)
Cambium Networks ePMP 1000 (C050900H013A), Access Point, 200Mbps, 5GHz, GPS синхронизация
http://obiavidnes.com/obiava/99994/cambium-networks-epmp-1000-c050900h013a

Cambium Networks ePMP 1000 (C050900H023A)
Cambium Networks ePMP 1000 (C050900H023A), Access Point, 150Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/99993/cambium-networks-epmp-1000-c050900h023a

Cambium Networks ePMP 1000 (C050900H043A)
Cambium Networks ePMP 1000 (C050900H043A), Access Point, 150Mbps, 5GHz
http://obiavidnes.com/obiava/99992/cambium-networks-epmp-1000-c050900h043a

Електронно устройство за вибрационно пране
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/99991/elektronno-ustroystvo-za-vibracionno-prane

Ултразвукова пералня
Най-икономичната пералня – ултразвуковата - Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично
решение от ултразвуковия уред за пране и почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60%
перилен препарат, 100% омекотители. Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите
не се мачкат - забравете и гладенето. Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки,
гуменки, чанти,изделия от изкуствена кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за
лекуване на кожни заболявания и артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/99990/ultrazvukova-peralnya

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
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0896046994, 0876046994.
Купете сега за 68.00лв и спестете 10 лв. от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.май 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/99989/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Семеен UV-стерилизатор за четки за зъби
Семеен UV-стерилизатор за четки за зъби – за предпазване на цялото семейство от разпространение и обмяна на вируси
и зарази. Комбинацията от ултравиолетова светлина и озон действа високоефективно за унищожаване на повече от
99,99% на всички патогенни микроорганизми, като вируси, бактерии и паразити, в рамките на секунди, без използване на
химикали, водещи до опасни странични ефекти. Зъболекарите препоръчват УВ-стерилизаторите за ежедневно
съхранение и стерилизиране на четките за зъби. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Сега с безплатна доставка за цялата страна!
Промоцията е валидна за м.май 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/99988/semeen-uv-sterilizator-za-chetki-za-zybi

Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1"
Комплексна въздухопречиствателна система "8 в 1" – За идеално пречистване на въздуха в помещението. С
антиалергично и антибактериално действие. За ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, тежки метали,
алергени и всякакви други замърсявания на въздуха в затворени жилищни помещения, спални, офиси. С H.E.P.A., активен
карбонов и фотокатализационни филтри, плюс озонатор, йонизатор, вентилатор и ароматизатор. CE сертифициран. За
подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/99987/kompleksna-vyzduhoprechistvatelna-sistema-8-v-1

Йонизатор с озонатор от ТехноМаг
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Сега с безплатна доставка в цялата страна!
Промоцията е валидна за м.май 2015 г.!
http://obiavidnes.com/obiava/99986/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

Apple iPod Nano 8GB
Apple iPod Nano 8GB, шесто поколение, 1.5" Multi-touch display, сив
http://obiavidnes.com/obiava/99985/apple-ipod-nano-8gb

ГЛАВА CANON PIXMA IP 7250
ГЛАВА CANON PIXMA IP 7250, PIXMA MG 5450, PIXMA MG 6350 - Black ink tank With Chip - CLI-551XLBK - P№
NP-C-0551XLBK/C - G&G - Неоригинален Заб.: 11ml
http://obiavidnes.com/obiava/99984/glava-canon-pixma-ip-7250

ГЛАВА CANON PIXMA IP 7250
ГЛАВА CANON PIXMA IP 7250, PIXMA MG 5450, PIXMA MG 6350 - Cyan ink tank With Chip - CLI-551XLC - P№
NP-C-0551XLC/C - G&G - Неоригинален Заб.: 11ml
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http://obiavidnes.com/obiava/99983/glava-canon-pixma-ip-7250

ГЛАВА CANON PIXMA IP 7250
ГЛАВА CANON PIXMA IP 7250, PIXMA MG 5450, PIXMA MG 6350 - Grey ink tank With Chip - CLI-551XLGY - P№
NP-C-0551XLGY/C - G&G - Неоригинален Заб.: 11ml
http://obiavidnes.com/obiava/99982/glava-canon-pixma-ip-7250

ГЛАВА CANON PIXMA IP 7250
ГЛАВА CANON PIXMA IP 7250, PIXMA MG 5450, PIXMA MG 6350 - Magenta ink tank With Chip - CLI-551XLM - P№
NP-C-0551XLM/C - G&G - Неоригинален Заб.: 11ml
http://obiavidnes.com/obiava/99981/glava-canon-pixma-ip-7250

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/99980/3d-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/99979/3d-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/99978/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

ГЛАВА CANON PIXMA IP 7250
ГЛАВА CANON PIXMA IP 7250, PIXMA MG 5450, PIXMA MG 6350 - Multi Pack ink tank With Chip PGI-550PGBK/CLI-551BK/CLI-551C/CLI-551M/CLI-551Y - P№ NC-00550BK/551BK/C/M/Y - G&G
http://obiavidnes.com/obiava/99977/glava-canon-pixma-ip-7250

ГЛАВА CANON PIXMA IP 7250
ГЛАВА CANON PIXMA IP 7250, PIXMA MG 5450, PIXMA MG 6350 - Yellow ink tank With Chip - CLI-551XLY - P№
NP-C-0551XLY/C - G&G - Неоригинален Заб.: 11ml
http://obiavidnes.com/obiava/99976/glava-canon-pixma-ip-7250

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 .......
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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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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
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http://kupuvamefirmi.run-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/99975/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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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/99974/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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
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Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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/99973/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/99972/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-burgasnesebyrpomorieslynchev-brya

ГЛАВА
CANON
PIXMA
MG2150/MG2250/MG3150/MG3250/MG4150/MG4250/MX375/MX395/MX435/MX455/MX515/MX525
- Black ink cartridge - PG-540XL - 5222B005 - P№ NC-RG540XL(P) - G&G - Неоригинален Заб.:
23ml.
ГЛАВА CANON PIXMA MG2150/MG2250/MG3150/MG3250/MG4150/MG4250/MX375/MX395/MX435/MX455/MX515/MX525 Black ink cartridge - PG-540XL - 5222B005 - P№ NC-RG540XL(P) - G&G - Неоригинален Заб.: 23ml.
http://obiavidnes.com/obiava/99971/glava-canon-pixma-mg2150mg2250mg3150mg3250mg4150mg4250mx375mx395mx435mx
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Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни,
абитуриентски баловe, видео клипове и видео монтаж .
Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни, абитуриентски баловe,
видео клипове и видео монтаж .
Видео предложения в DVD, HD, FULL HD формати на вашите тържества и клипове заснети с осветление, лирически
озвучени .
Професионална обработка на всяка фотография.
Лоялнст и професионално отношение с клиента .
Работоно време : 10 до 6 часа.
Сайтове http://photokoev.site90. ..net
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
E-mail : superpc2011@live.com
GSM: 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/99970/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-tyrjestva-rojd

Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни,
абитуриентски баловe, видео клипове и видео монтаж .
Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни, абитуриентски баловe,
видео клипове и видео монтаж .
Видео предложения в DVD, HD, FULL HD формати на вашите тържества и клипове заснети с осветление, лирически
озвучени .
Професионална обработка на всяка фотография.
Лоялнст и професионално отношение с клиента .
Работоно време : 10 до 6 часа.
Сайтове http://photokoev.site90. ..net
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
E-mail : superpc2011@live.com
GSM: 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/99969/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-tyrjestva-rojd

Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор
Звукова четка за зъби с 3 режима на работа и УВ стерилизатор - за идеално почистване и/или избелване на зъбите и
здравословен масаж на венците. Работи с презареждаема литиева батерия. С ултравиолетова камера за стерилизация с
цел предпазване от вируси и зарази. Звукочестотна вибрация до 33000 удара в минута. 4 резервни глави (за 4-членно
семейство или резерва). Плаката се почиства идеално, зъбите се избелват максимално, а венците се заздравяват за
броени дни. Пести се време и паста за зъби, а ползването е удоволствие. Освен зъбите, отлично почиства и брекети,
фасети, импланти и зъбни протези. Проверено! Цена 89,00 лв. с ДДС. За подробности и поръчки заповядайте онлайн или
на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Плюс подарък Паста за зъби Dr.Silver!
Промоцията е валидна за м. май 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/99968/zvukova-chetka-za-zybi-s-3-rejima-na-rabota-i-uv-sterilizator

Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 65,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994
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http://obiavidnes.com/obiava/99967/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured

Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор
Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор – Нов, суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн
дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция.
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел.
02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/99966/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Пластири за детоксикация на организма
Пластири за детоксикация на организма - за извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през
стъпалата по време на сън – изключително добър начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират
кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи организма, възвръщат и балансират енергията в тялото,
нормализират работата на стомашно-чревния тракт. Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване
на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в
сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба. Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови
продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422
422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА при онлайн поръчка на 30 и повече броя пластири!
Промоцията е валидна за м.май 2015 г.!
http://obiavidnes.com/obiava/99965/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W
Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W – служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни
заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за
облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени
настинки. Лампата може да се използва за терапевтични облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени
предприятия, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на
защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др.
Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/99964/infrachervena--lampa-za-nagrevki-philips-150w

Алкохолни тестери (дрегери)
Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4
промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни
проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни дейности, свързани с професионално шофиране и
неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем високопрецизен полупроводников сензор
(същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V, захранващ адаптор за включване в
автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта,
инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и поръчки в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/99963/alkoholni-testeri-dregeri

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
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уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Купете сега за 68.00лв и спестете 10 лв. от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.май 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/99962/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Най-икономичната пералня – ултразвуковата
Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично решение от ултразвуковия уред за пране и
почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60% перилен препарат, 100% омекотители.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - забравете и гладенето.
Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки, гуменки, чанти,изделия от изкуствена
кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за лекуване на кожни заболявания и
артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/99961/nay-ikonomichnata-peralnya--ultrazvukovata

Пречиствател-йонизатор на въздуха с активна мултифилтърна система
Пречиствател-йонизатор на въздуха с активна мултифилтърна система – Ако имате проблеми с алергии на дихателните
пътища или ако живеете, или работите в помещение, което не може да се проветрява нормално по редица причини
(близост до прашни и шумни улици, досадни насекоми, липса на външни прозорци, много хора в едно помещение и т.н.),
вече имате решение. Това е активният въздухопречиствател-йонизатор на LANAFORM. Уредът събира частици като
прах, гъбички, бактерии, пърхот, дим и други алергени, както и различни видове вируси. Отрицателно заредените йони
привличат частиците, намиращи се във въздуха, правят ги твърде тежки за да останат във въздуха и по този начин
предпазват хората от вдишването им. Замърсяванията се отлагат в мултифилтърната система на уреда и въздухът се
връща напълно пречистен и обезпаразитен в помещението. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.
TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994
http://obiavidnes.com/obiava/99960/prechistvatel-yonizator-na-vyzduha-s-aktivna-multifiltyrna-sistema

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на
тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
Купете сега за 104,25 лв. и спестете 25% от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.май 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/99959/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
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/99958/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ГЛАВА
CANON
PIXMA
MG2150/MG2250/MG3150/MG3250/MG4150/MG4250/MX375/MX395/MX435/MX455/MX515/MX525
- Colour ink cartridge - CL-541XL - 5226B005 - P№ NC-RL541XLCMY - G&G - Неоригинален Заб.:
3x7ml.
ГЛАВА CANON PIXMA MG2150/MG2250/MG3150/MG3250/MG4150/MG4250/MX375/MX395/MX435/MX455/MX515/MX525 Colour ink cartridge - CL-541XL - 5226B005 - P№ NC-RL541XLCMY - G&G - Неоригинален Заб.: 3x7ml.
http://obiavidnes.com/obiava/99957/glava-canon-pixma-mg2150mg2250mg3150mg3250mg4150mg4250mx375mx395mx435mx

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/99956/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/99955/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

нова палава и страстна
Здравей , мога да обещая хиляди неща на които няма да повярваш .
Ще ти кажа само истината - казвам се Рая на 23 г съм с дълга коса и пъстри очи .
Обичам секса , но още повече обичам когато удоволствието е и за двама ни .
Определят ме като страстна , нежна , перверзна и интелигентна млада дама .
Ако ти харесва това което виждаш ми се обади - ще оставя траен спомен в съзнанието ти ,
това вече мога да го обещая.
http://obiavidnes.com/obiava/99954/nova-palava-i-strastna

Кожен протектор Apple
Кожен протектор Apple, жълт, естествена кожа, оптимизиран за iPhone 5, iPhone 5S
http://obiavidnes.com/obiava/99953/kojen-protektor-apple

Инкубатори-Избери Българското
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.
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www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/99952/inkubatori-izberi-bylgarskoto

Обзавеждане за баня от Санекс ООД
САНЕКС ООД търгува с всички елементи за обзавеждане на баня – мебели за баня, вани, душ кабини, санитарна
керамика,гранитогрес,мивки,фаянс, подови и стенни покрития и всякакво друго обзавеждане и аксесоари за баня.
САНЕКС ООД със своята верига магазини Идеалната баня стои вече 20 години на българския пазар като вносител и
търговец на комплексно обзавеждане за баня. Обект на търговската, експортна и импортна дейност са елементите,
изграждащи в завършена интериорна цялост банята в дома ни, в хотела или публичната сграда.
Site: www.sanex.bg
София, бул. Дондуков № 66
тел. 965 5080, 965 5088, факс: 965 5050
dondukov-shop@sanex.bg
http://obiavidnes.com/obiava/99951/obzavejdane-za-banya-ot-saneks-ood

паркет и дюшеме
Безпрахово циклене и лакиране на паркет и дюшеме.Редене,пренареждане и ремонт на паркет
http://obiavidnes.com/obiava/99950/parket-i-dyusheme

Център за професионално обучение "Хармония" - онлайн обучение и обучение с ваучери
Център за професионално обучение "Хармония" провежда платено езикови курсове , професионално обучение по
специалности ,обучение с ваучери по програмата "Аз мога повече" и онлайн обучение към различни курсове.
„Хармония 1” е дружество с ограничена отговорност (ООД) създадено през 2005г. и регистрирано по Търговския закон с
основна насока на действие – професионално обучение, онлайн обучение ,квалификация и преквалификация на младежи и
възрастни лица, услуги в сферата на образованието, консултирането, и посредничеството при търсене и намиране на
работа.
http://obiavidnes.com/obiava/99949/centyr-za-profesionalno-obuchenie-harmoniya---onlayn-obuchenie-i-obuchenie-s-vauche

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
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на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/99948/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
For more information:
Phone . 0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
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
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http://obiavidnes.com/obiava/99947/bulgarian-for-foreigners

Руски език - Индивидуално и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира индивидуално и групово обучение по Руски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи, като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Цена на индивидуално обручение - 10 лева на учебен час
Цена за участник в група - 150 лева за 30 учебни часа .
В цената са включени учебните материали .
Предлагаме :
- обучение за начинаещи
- обучение за напреднали
- обучение за подготовка за сертификатни нива
- обучение за деца и ученици
- обучение за подготовка за матура
- курсове по разговорен руски за поддържане на нивото на езикова компетентност .
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/99946/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
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Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/99945/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Рокли в Елмайра
Роклите във вашия гардероб добавят женственост и блясък, от които всяка дама се нуждае. Онлайн магазин Елмайра
предлага на нашето внимание широка гама от семпли и провокативни рокли, подобаващи на различни поводи и сезони.
Използвайте възможността да се зарадвате с удобна рокля от плетиво за хладните дни или да облечете елегантен и
стилен модел, с който да сте звездатана всички събития, които посетите. Вземете подходящата рокля за вас на
неустоимо ниска цена.
http://obiavidnes.com/obiava/99944/rokli-v-elmayra

OKfilmi.net - гледай трейлъра на любимия филм
OKfilmi.net - гледай трейлъра на любимия филм, сериал или гледане на телевизия
- OKfilmi.net -gledai treilera na lubimiq film, serial ili gledane na televiziq online
http://obiavidnes.com/obiava/99943/okfilminet---gleday-treylyra-na-lyubimiya-film

Почивка / екскурзия Анталия - Турция
Оферти за почивка / екскурзия до Анталия - Турция на ниски цени
http://obiavidnes.com/obiava/99942/pochivka--ekskurziya-antaliya---turciya

Кожен протектор Apple
Кожен протектор Apple, кафяв, естествена кожа, оптимизиран за iPhone 5, iPhone 5S
http://obiavidnes.com/obiava/99941/kojen-protektor-apple

За 10 лв. на море! Бунгала ВЕСТОНИ, Ахтопол - едно спокойно кътче на българското
черноморие
Цената включва: нощувка на човек на ден.
Комплексът разполага с 55 бунгала тип апартаменти, със собствени санитарни възли, баня, хладилник и телевизор. Също
така предлага удобни гаражни клетки в близост до бунгалата.
http://obiavidnes.com/obiava/99940/za-10-lv-na-more-bungala-vestoni-ahtopol---edno-spokoyno-kytche-na-bylgarskoto

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО ХИМИЯ
Направете основен преговор на изпитните задачи по химия.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните задачи и на последователността при тяхното
изписване.
Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
химия.
Продължителност: 01 – 10 юни 2015 г. (10 дни, всеки ден)
Цена: 440 лв.
Място за записване: София, ул. Ген. Й. Гурко № 74, ет. 1
http://obiavidnes.com/obiava/99939/intenzivni-kursove-po-himiya

ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ ПО БИОЛОГИЯ
Направете основен преговор на изпитните теми по биология.
Интензивните курсове имат за цел основен преговор на по-трудните теми по биология и последен преговор преди
редовните изпити.
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Курсовете на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети и техните приемни изпити по
биология.
Продължителност: 01 – 10 юни 2015 г. (10 дни, всеки ден)
Цена: 440 лв.
Място за записване: София, ул. Ген. Й. Гурко № 74, ет. 1
http://obiavidnes.com/obiava/99938/intenzivni-kursove-po-biologiya

Кожен протектор Apple
Кожен протектор Apple, черен, естествена кожа, оптимизиран за iPhone 5, iPhone 5S
http://obiavidnes.com/obiava/99937/kojen-protektor-apple

ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/99936/intenziven-kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici

ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/99935/intenziven-kurs-po-ispanski-ezik-za-uchenici

ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/вторник/сряда/четвъртък
- Всеки ден по 3 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/99934/intenziven-kurs-po-angliyski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/вторник/сряда/четвъртък
- Всеки ден по 3 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
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http://obiavidnes.com/obiava/99933/intenziven-kurs-po-nemski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/вторник/сряда/четвъртък
- Всеки ден по 3 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/99932/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/вторник/сряда/четвъртък
- Всеки ден по 3 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/99931/intenziven-kurs-po-ispanski-ezik-za-vyzrastni

Протектор Apple
Протектор Apple, бял, силиконов, оптимизиран за iPhone 5C
http://obiavidnes.com/obiava/99930/protektor-apple

Протектор Apple
Протектор Apple, зелен, силиконов, оптимизиран за iPhone 5C
http://obiavidnes.com/obiava/99929/protektor-apple

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/99928/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
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Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/99927/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/99926/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Блиндирани врати Порта Нова Пловдив
Голямо разнообразие на модели и цветове на блиндирани входни врати можете да намерите в шоурум Порта Нова на бул.
Шести септември 225 в Пловдив. Има големи количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/99925/blindirani-vrati-porta-nova-plovdiv

КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД......///
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-Сделки с търговски предприятия, прехвърляне на акции и дялове от търговски
дружества;Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни казуси на бизнеса.
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 Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
В случай, че имате въпроси, относно предлаганите от нас услуги, можете да се свържете с нас на посочените телефони,
за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим желаната от Вас услуга, консултацията ще
бъде безплатна.
PRETOR GROUP
гр. ПЛОВДИВ
ул.4-януари №36
офис раб.време 09.00 19.00 часа
тел.0892918797 0885498209 http://kpd-bg.ovo.bg/
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
http://obiavidnes.com/obiava/99924/kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood

КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРАВНИ УСЛУГИ-Сделки с търговски предприятия, прехвърляне на акции и дялове от търговски
дружества;Оказваме съдействие за прехвърляне на фирми със задължения.
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Корпоративни адвокати с дългогодишна практика в решаването на правни и данъчно-правни казуси на бизнеса.
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 Юридическа,Финансова и Солидарна Отговорност.
В случай, че имате въпроси, относно предлаганите от нас услуги, можете да се свържете с нас на посочените телефони,
за да договорим точен ден и час за среща. Ако вземете решение да извършим желаната от Вас услуга, консултацията ще
бъде безплатна.
PRETOR GROUP
гр. ПЛОВДИВ
ул.4-януари №36
офис раб.време 09.00 19.00 часа
тел.0892918797 0885498209 http://kpd-bg.ovo.bg/
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
http://obiavidnes.com/obiava/99923/kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood

Протектор Apple
Протектор Apple, розов, силиконов, оптимизиран за iPhone 5C
http://obiavidnes.com/obiava/99922/protektor-apple

Протектор Apple
Протектор Apple, син, силиконов, оптимизиран за iPhone 5C
http://obiavidnes.com/obiava/99921/protektor-apple

Изгодна лятна почивка
Отлично обзаведен апартамен за семейства и групи до 8 човека. Намира се на минути от центъра на Велинград, в
близост има спа центрове, басейни и площадки за игра.
http://obiavidnes.com/obiava/99920/izgodna-lyatna-pochivka

Протектор Apple
Протектор Apple, черен, силиконов, оптимизиран за iPhone 5C
http://obiavidnes.com/obiava/99919/protektor-apple

XyXEL NBG-416N
XyXEL NBG-416N, Wireless N-lite Router 150Mbps, 5x 10/100Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/99918/xyxel-nbg-416n

ZyXEL NBG4115
ZyXEL NBG4115, Wireless N-lite 3G Router 150Mps, 3x 10/100Mbps, USB 2.0 port (3G USB Dongle)
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http://obiavidnes.com/obiava/99917/zyxel-nbg4115

ZyXEL NBG4604
ZyXEL NBG4604, Wireless N Router 300Mbps, 5x 10/100/1000Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/99916/zyxel-nbg4604

ZyXEL NBG-460N
ZyXEL NBG-460N, Wireless N Router 300Mbps, 5x 10/100/1000Mbps, 3x 2dBi external antennas
http://obiavidnes.com/obiava/99915/zyxel-nbg-460n

ZyXEL NBG6616
ZyXEL NBG6616, Dual-Band Wireless AC1200 Router 300 + 867Mbps, 5x 10/100/1000Mbps, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99914/zyxel-nbg6616

Система за домашно кино Fenda F&D T-180BT. Bluetooth
Система за домашно кино Fenda F&D T-180BT. Bluetooth, 40W
http://obiavidnes.com/obiava/99913/sistema-za-domashno-kino-fenda-fd-t-180bt-bluetooth

Система за домашно кино Fenda F&D T-400X
Система за домашно кино Fenda F&D T-400X, 2.1 канална, Bluetooth, 40W + 60W subwoofer
http://obiavidnes.com/obiava/99912/sistema-za-domashno-kino-fenda-fd-t-400x

Система за домашно кино Fenda F&D T-80U
Система за домашно кино Fenda F&D T-80U, 2.0 канална, Bluetooth, 120W
http://obiavidnes.com/obiava/99911/sistema-za-domashno-kino-fenda-fd-t-80u

Стойка за монитори Arctic Z+ Pro
Стойка за монитори Arctic Z+ Pro, VESA до 75x100, до 10kg, до 32" (81.28 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/99910/stoyka-za-monitori-arctic-z-pro

40" (101.6 cm) LG 40UF671V
40" (101.6 cm) LG 40UF671V, 4K Ultra HD TV, DVB-C/T2/S2, LAN, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99909/40-1016-cm-lg-40uf671v

Открийте Велинград
Прекарайте прохладно и спокойно лято в една от топ дестинацийте в България. Предлагаме под наем апартамент (
трети етаж от къща ) . Широк и просторен – подходящ за групи до 8 човека.
http://obiavidnes.com/obiava/99908/otkriyte-velingrad

Елегантни дамски часовници
В нашия магазин може да намерите различни видове часовници – спортни, спортно елегантни, ежедневни, класически и
официални.
B зaвиcимocт oт cъoтвeтния пoвoд, cтил и индивидyaлнocт, може да изберете пoдxoдящaтa фopмa, мoдeл, цвят,
материал и производител,
кoитo дa бъдaт пepфeктния зaвъpшeк нa цялocтнoтo мy излъчвaнe. телфон за връзка 0888873880 http://shoppy.click/
http://obiavidnes.com/obiava/99907/elegantni-damski-chasovnici
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43" (109.22 cm) LG 43UF7727
43" (109.22 cm) LG 43UF7727, 4K Ultra HD TV, DVB-C/T2/S2, Wi-Di, Wi-Fi, HDMI (4K 60p), USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/99906/43-10922-cm-lg-43uf7727

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за ASUS ZenFone 5 (52092)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за ASUS ZenFone 5 (52092)
http://obiavidnes.com/obiava/99905/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-asus-zenfone-5-52092

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за HTC M7 (820) (52063)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за HTC M7 (820) (52063)
http://obiavidnes.com/obiava/99904/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-htc-m7-820-52063

Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни,
абитуриентски баловe
Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни, абитуриентски баловe,
видео клипове и видео монтаж .
Видео предложения в DVD, HD, FULL HD формати на вашите тържества и клипове заснети с осветление, лирически
озвучени .
Професионална обработка на всяка фотография.
Лоялнст и професионално отношение с клиента .
Работоно време : 10 до 6 часа.
Сайтове http://photokoev.site90. ..net
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
E-mail : superpc2011@live.com
GSM: 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/99903/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-tyrjestva-rojd

Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни,
абитуриентски баловe
Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни, абитуриентски баловe,
видео клипове и видео монтаж .
Видео предложения в DVD, HD, FULL HD формати на вашите тържества и клипове заснети с осветление, лирически
озвучени .
Професионална обработка на всяка фотография.
Лоялнст и професионално отношение с клиента .
Работоно време : 10 до 6 часа.
Сайтове http://photokoev.site90. ..net
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
E-mail : superpc2011@live.com
GSM: 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/99902/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-tyrjestva-rojd

Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни,
абитуриентски баловe
Професионално видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби, тържества, рождени дни, абитуриентски баловe,
видео клипове и видео монтаж .
Видео предложения в DVD, HD, FULL HD формати на вашите тържества и клипове заснети с осветление, лирически
озвучени .
Професионална обработка на всяка фотография.
Лоялнст и професионално отношение с клиента .
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Работоно време : 10 до 6 часа.
Сайтове http://photokoev.site90. ..net
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
E-mail : superpc2011@live.com
GSM: 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/99901/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-tyrjestva-rojd

Инкубатори-Люпилни
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/99900/inkubatori-lyupilni

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за HTC M8 (One) (52064)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за HTC M8 (One) (52064)
http://obiavidnes.com/obiava/99899/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-htc-m8-one-52064

Д
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/99898/detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-varnaburgas

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Huawei Ascend Mate7 (52088)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Huawei Ascend Mate7 (52088)
http://obiavidnes.com/obiava/99897/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-huawei-ascend-mate7-52088
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Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Русе , София , Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/99896/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---ruse--sofiya--stara-zagora

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

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Huawei Ascend P7 (52089)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Huawei Ascend P7 (52089)
http://obiavidnes.com/obiava/99895/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-huawei-ascend-p7-52089

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Lenovo S850 (52067)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Lenovo S850 (52067)
http://obiavidnes.com/obiava/99894/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-lenovo-s850-52067

Вечерен курс по португалски език ниво В1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво В1. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Провежда се в
сряда от 18.30 до 20.30, продължителност 60 учебни часа. Цена 200 лв. Начало: 29.04.2015г.
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/99893/vecheren-kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v1

Вечерен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира вечерен 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.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 26.05.15
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/99892/vecheren-kurs-po-portugalski-ezik

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.
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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/99891/vecheren-kurs-po-italianski-ezik-a1

Съботен курс по италиански език – второ ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, А2. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева. Начало:
30.05.2015г.
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/99890/syboten-kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за LG D855 G3 (52066)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за LG D855 G3 (52066)
http://obiavidnes.com/obiava/99889/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-lg-d855-g3-52066

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
Цената включва
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
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• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/99888/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/99887/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди МАТУРИТЕ.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
• І вноска: 285 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
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• 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/99886/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
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/99885/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina
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Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Meizu MX4 (52091)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Meizu MX4 (52091)
http://obiavidnes.com/obiava/99884/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-meizu-mx4-52091

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung E5 (52081)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung E5 (52081)
http://obiavidnes.com/obiava/99883/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-samsung-e5-52081

Български език за чужденци
За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
• Грамматика
• Фонетика
• Разговор
• Четене
• Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
• общ курс по български
• бизнес курс
• разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/99882/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво

Страница 67/117

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.05.2015

За повече информация :
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/99881/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/99880/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
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Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/99879/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy Tab4 7.0 (52094)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy Tab4 7.0 (52094)
http://obiavidnes.com/obiava/99878/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-samsung-galaxy-tab4-70-52094

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/99877/30-50-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/99876/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
------------------------------
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Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/99875/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/99874/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy Trend 3 (52086)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy Trend 3 (52086)
http://obiavidnes.com/obiava/99873/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-samsung-galaxy-trend-3-52086

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!
http://obiavidnes.com/obiava/99872/7-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/99871/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/99870/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/99869/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
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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/99868/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/99867/bel-i-istoriya-za-matura-i-kandidat-studenti

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Sony Xperia Z3 mini (52061)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Sony Xperia Z3 mini (52061)
http://obiavidnes.com/obiava/99866/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-sony-xperia-z3-mini-52061

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/99865/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/99864/masajna-kushetka-magicpro

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
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кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
http://obiavidnes.com/obiava/99863/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Стик за селфи с вграден Bluetooth
Стик за селфи с вграден Bluetooth
Селфи стик -Удължител за селфи -Селфи монопод със вграден Блутут
Новият монопод с вграден Bluetooth бутон за по-лесно и удобно снимане
Mono Pod поставка и удължител за телефон, фотоапарат или камера за лесни и винаги перфектни портретни снимки.
Съвместимост с Apple Iphone и Android от 3.0 нагоре.
500 г. максимална маса на прикаченото устройство.
Дължина от 20 см. до 97 см. Обща дължина с дръжката и стойката 110 см.
Капацитет на батерията: 45mAh.
Зареждане напрежение: DC 5V.
Време за зареждане: 1 час.
Време на готовност: 100 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/99862/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

Барабани обучение - urocikitara.com
Обучението по свирене на барабани е подходящи за напреднали и начинаещи деца без оглед на възрастта. Уроците се
нагажда в зависимост нивото на развитие в музиката и стремежа на учащия да израства в определен път, чрез весела и
много достъпна методика и в условията на приятелска атмосфера!
http://obiavidnes.com/obiava/99861/barabani-obuchenie---urocikitaracom

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Xiaomi Mi 4 (52090)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Xiaomi Mi 4 (52090)
http://obiavidnes.com/obiava/99860/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-xiaomi-mi-4-52090

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/99859/30-50-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/99858/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/99857/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

HP LaserJet Pro M435nw
HP LaserJet Pro M435nw, A3, лазерен монохромен, принтер/копир/скенер, 1200x1200dpi, 31/31 стр/мин, Wi-Fi, LAN, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99856/hp-laserjet-pro-m435nw

12.5" (31.75 cm) HP EliteBook 820 G2 (J8R54EA)
12.5" (31.75 cm) HP EliteBook 820 G2 (J8R54EA), дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz, FULL HD LED Display
(DP), 8GB, 256GB SSD, 3x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.34kg
http://obiavidnes.com/obiava/99855/125-3175-cm-hp-elitebook-820-g2-j8r54ea

14" (35.56 cm) HP EliteBook 740 G2 (J8R83EA)
14" (35.56 cm) HP EliteBook 740 G2 (J8R83EA), дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, FULL HD LED Display
(DP), 8GB, 256GB SSD, 4x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.55 kg
http://obiavidnes.com/obiava/99854/14-3556-cm-hp-elitebook-740-g2-j8r83ea

14" (35.56 cm) HP EliteBook 840 G2 (H9W19EA)
14" (35.56 cm) HP EliteBook 840 G2 (H9W19EA), дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, FULL HD LED Display
(DP), 8GB, 256GB SSD, 4x USB3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.34kg
http://obiavidnes.com/obiava/99853/14-3556-cm-hp-elitebook-840-g2-h9w19ea

14" (35.56 cm) HP EliteBook 840 G2 (J8R94EA)
14" (35.56 cm) HP EliteBook 840 G2 (J8R94EA), дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5300U 2.3/2.9 GHz, FULL HD LED Display
& AMD Radeon R7 M260X 1GB (DP), 8GB, 256GB SSD, 4x USB 3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.55 kg
http://obiavidnes.com/obiava/99852/14-3556-cm-hp-elitebook-840-g2-j8r94ea

15.6" (39.62 cm) HP EliteBook 850 G2 (J8R65EA)
15.6" (39.62 cm) HP EliteBook 850 G2 (J8R65EA), дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz, FULL HD LED Display
& AMD Radeon R7 M260X 1GB (DP), 8GB, 256GB SSD, 4x USB 3.0, Windows 7/8.1 Pro, 1.83kg
http://obiavidnes.com/obiava/99851/156-3962-cm-hp-elitebook-850-g2-j8r65ea
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Почистващ GUNNAR комплект за очила
Почистващ GUNNAR комплект за очила
http://obiavidnes.com/obiava/99850/pochistvasht-gunnar-komplekt-za-ochila

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/99849/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/99848/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/99847/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/99846/sigurna-rabota

Доставка на храна за вкъщи FOODOrder.click
Китайска храна, пица, суши, индийска храна и др. с доставка за дома и офиса.
Онлайн поръчка на доставка на храна http://foodorder.click
Любимите ти заведенияса вече в http://foodorder.click
Поръчай храна през смартфона или таблета си, бързо и лесно с доставка за вкъщи и офиса
доставка на храна, храна за вкъщи, поръчка на храна, доставка на пица, разнос, пица за вкъщи, пица доставка, храна
доставка, поръчай храна, доставка на китайска храна, пица, суши доставка, дюнери поръчка, гироси за вкъщи, китайскo,
обедно меню доставка, здравословно меню доставка, вегетарианска храна за вкъщи, веган, веге, ресторанти доставки,
заведения доставки, пицарии доставки, китайски ресторанти доставки, механи доставки, доставки бирарии, бързо
хранене доставки, доставка на храна София, доставка на храна Пловдив, Варна доставка на храна, доставка на храна
Бургас, доставка на храна Стара Загора, доставка на храна Русе, доставка на храна Сливен, доставка на храна Велико
Търново, доставка на храна Плевен, Перник доставка на храна
http://obiavidnes.com/obiava/99845/dostavka-na-hrana-za-vkyshti-foodorderclick

Qihan QH-V336AC-N
Qihan QH-V336AC-N, AHD камера, куполна, водоустойчива, 1/4“ HD CMOS, 1MP, 2.8-12мм, ИЧ-30
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http://obiavidnes.com/obiava/99844/qihan-qh-v336ac-n

Стойка за стена
Стойка за стена, Hama Motion TV (108752), XS, VESA до 100x100, до 10kg
http://obiavidnes.com/obiava/99843/stoyka-za-stena

43" (109.22 cm) LG 43UF671V
43" (109.22 cm) LG 43UF671V, 4K Ultra HD TV, DVB-C/T2/S, HDMI, USB, CI Slot
http://obiavidnes.com/obiava/99842/43-10922-cm-lg-43uf671v

МЕСЕЧНИ НАЕМИ ОТ ХОСТЕЛ ТАИТИ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотели.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com
http://obiavidnes.com/obiava/99841/mesechni--naemi--ot-hostel-taiti

НОЩУВКИ в луксозен хостел в Княжево
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотели.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com
http://obiavidnes.com/obiava/99840/noshtuvki-v-luksozen-hostel-v-knyajevo

ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотели.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com
http://obiavidnes.com/obiava/99839/hotelski-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni-moje-i-mesechen-naem
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ЗАПОМНЕТЕ за доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна доставка на Минерална
вода за дома и офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за
многократна употреба и 10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и
околните селища, безплатно инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове
и офиси с регулярна консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/99838/zapomnete-za-dostavka-na-mineralna-voda---tel-08-7777-6666

ЗАПОМНЕТЕ за доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна доставка на Минерална
вода за дома и офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за
многократна употреба и 10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и
околните селища, безплатно инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове
и офиси с регулярна консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/99837/zapomnete-za-dostavka-na-mineralna-voda---tel-08-7777-6666

ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна доставка на Минерална
вода за дома и офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за
многократна употреба и 10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и
околните селища, безплатно инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове
и офиси с регулярна консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/99836/hotelski-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni-moje-i-mesechen-naem

Доставка на прясна риба за Централна и Западна България.
Доставка на прясна риба за Централна и Западна България.Предлагаме зарибител /пъстърва/ за спортен
риболов.Рибарника се намира в гр.Клисура.За договаряне на цените се обадете на тел.08 7777-6666 или 0898-38-75-27
http://obiavidnes.com/obiava/99835/dostavka-na-pryasna-riba-za-centralna-i-zapadna-bylgariya

Доставка на прясна риба за Централна и Западна България.
Доставка на прясна риба за Централна и Западна България.Предлагаме зарибител /пъстърва/ за спортен
риболов.Рибарника се намира в гр.Клисура.За договаряне на цените се обадете на тел.08 7777-6666 или 0898-38-75-27
http://obiavidnes.com/obiava/99834/dostavka-na-pryasna-riba-za-centralna-i-zapadna-bylgariya

Доставка на прясна риба за Централна и Западна България.
Доставка на прясна риба за Централна и Западна България.Предлагаме зарибител /пъстърва/ за спортен
риболов.Рибарника се намира в гр.Клисура.За договаряне на цените се обадете на тел.08 7777-6666 или 0898-38-75-27
http://obiavidnes.com/obiava/99833/dostavka-na-pryasna-riba-za-centralna-i-zapadna-bylgariya

Търсим пазач - портиер
Работното време е от 18 до 08ч. Почивните дни целодневно. Обекта се охранява и от СОТ има и куче и легло . Обекта се
намира в Илиянци.Дежурствата са през два дена.
Заплащането е 10 /десет/ лв. на дежурство,15/петнадесет/ целодневните.
Тел. за контакт 938-61-21 или 0888-592-661
http://obiavidnes.com/obiava/99832/tyrsim-pazach---portier

43" (109.22 cm) LG 43UF7787
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43" (109.22 cm) LG 43UF7787, 4K Ultra HD TV, DVB-C/T2/S2, Smart, Wi-Di, Wi-Fi, HDMI (4K 60p), USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/99831/43-10922-cm-lg-43uf7787

Курсови проекти по Машинни елементи - bobi-voikov.com
Изработване на курсови проекти по Машинни елементи. Редуктори, Съединители, Вентили, Винтов крик. Срокове и
актуални цени http://www.bobi-voikov.com/GaleriqPr/ME/R/oferta.pdf
http://obiavidnes.com/obiava/99830/kursovi-proekti-po-mashinni-elementi----bobi-voikovcom

Търся инвестиции в търговия на едро с хранителни стоки.
Продавач с 11 години опит в търговия на едро с пресни плодове и зеленчуци търси инвестиции за организиране на
собствен внос на пресни плодове и зеленчуци от Европа и други региони за България. Разполагам с добри връзки в Испания,
Гърция, Полша, Египет, Германия, Турция, Белгия, откъдето имам възможност да купувам стока на конкурентни цени.
Необходими са 130.000 лева за закупуване на мотокар и оборотни средства за стока.Заема се връща за 2 години, с
проценти. Гарантирам коректни и прозрачни делови отношения. Очаквам Вашите предложения.
http://obiavidnes.com/obiava/99829/tyrsya-investicii-v-tyrgoviya-na-edro-s-hranitelni-stoki

49" (124.46 cm) LG 49UF671V
49" (124.46 cm) LG 49UF671V, 4K Ultra HD TV, DVB-C/T2/S2, LAN, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99828/49-12446-cm-lg-49uf671v

49" (124.46 cm) LG 49UF8507
49" (124.46 cm) LG 49UF8507, 4K 3D+ SUPER Ultra HD TV,DVB-C/T2/S2, Smart, Wi-Di, Wi-Fi, HDMI (4K 60p), USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/99827/49-12446-cm-lg-49uf8507

49" (124.46 cm) LG 49UF8517
49" (124.46 cm) LG 49UF8517, 4K 3D+ SUPER Ultra HD TV, DVB-C/T2/S2, Smart, Wi-Di, Wi-Fi, HDMI (4K 60p), USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/99826/49-12446-cm-lg-49uf8517

55" (139.7 cm) LG 55UF671V
55" (139.7 cm) LG 55UF671V, 4K Ultra HD TV, DVB-C/T2/S2, LAN HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99825/55-1397-cm-lg-55uf671v

Английски език – подготовка за матура
СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
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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/99824/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

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

Страница 79/117

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.05.2015

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/99823/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

55" (139.7 cm) LG 55UF7727
55" (139.7 cm) LG 55UF7727, 4K Ultra HD TV, DVB-C/T2/S2, Smart, Wi-Di, Wi-Fi, HDMI (4K 60p), USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/99822/55-1397-cm-lg-55uf7727

Открийте Велинград
Намерете покой и спокойствие в град Велинград. Разположен само на 130 км от София и 80 км от Пловдив, той е
перфектен за краткосрочна почивка. Предлагаме Ви отлично обзаведен апартамент подходящ за групи и семейства до 8
човека.
http://obiavidnes.com/obiava/99821/otkriyte-velingrad

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/99820/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
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Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
Английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/99819/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (два предмета)
• І вноска: 395 лв. – до 10 септември
• ІІ вноска: 395 лв. – до 30 ноември
• ІІІ вноска: 395 лв. – до 20 февруари
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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/99818/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/99817/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
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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/99816/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват през септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността на
курсовете е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди кандидатстудентските изпити и
МАТУРАТА.
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)
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помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи

http://obiavidnes.com/obiava/99815/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

55" (139.7 cm) LG 55UF7787
55" (139.7 cm) LG 55UF7787, 4K Ultra HD TV, DVB-C/T2/S2, Smart, Wi-Di, Wi-Fi, HDMI (4K 60p), USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/99814/55-1397-cm-lg-55uf7787

ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/вторник/сряда/четвъртък
- Всеки ден по 3 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/99813/intenziven-kurs-po-ispanski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за възрастни
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за възрастни
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.06.; край – 10.07;
- Дни:
понеделник/вторник/сряда/четвъртък
- Всеки ден по 3 часа;
Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/99812/intenziven-kurs-po-angliyski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/99811/intenziven-kurs-po-ispanski-ezik-za-uchenici

ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
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http://obiavidnes.com/obiava/99810/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici

ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по НЕМСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/99809/intenziven-kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici

ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици
Лeтен ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици
- Ниво - А1/А2/В1/В2;
- Начало - 01.07.; край – 27.07;
- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/99808/intenziven-kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici

55" (139.7 cm) LG 55UF8507
55" (139.7 cm) LG 55UF8507, 4K 3D+ SUPER Ultra HD TV, DVB-C/T2/S2, Wi-Di, Wi-Fi, HDMI (4K 60p), USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/99807/55-1397-cm-lg-55uf8507

55" (139.7 cm) LG 55UF8517
55" (139.7 cm) LG 55UF8517, 4K 3D+ SUPER Ultra HD TV, DVB-C/T2/S2, Wi-Di, Wi-Fi, HDMI (4K 60p), USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/99806/55-1397-cm-lg-55uf8517

Инкубатори
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/99805/inkubatori

55" (139.7 cm) LG 55UF8527
55" (139.7 cm) LG 55UF8527, 4K 3D+ SUPER Ultra HD TV, DVB-C/T2/S2, Wi-Di, Wi-Fi, HDMI (4K 60p), USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/99804/55-1397-cm-lg-55uf8527

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 .
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- 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/99803/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/99802/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия без посредници в България - мъже , жени , семейства до 55 години :
- Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
- Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
- Селско стопанство и животновъдство .
- Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
- Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
- Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
- Птицекланица , фабрика за пастет .
- Строителство широкоспектърен профил .
- Общи работници в строителството .
- Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
- Шлосери .
- Ел. техници .
- Електрокаристи .
Заплата от 700 – 1400 евро , в зависимост от позицията. Трудов договор , социални и здравни осигуровки по чешкото
законодателство поети от работодателя, които се признават и в България. Седмичен аванс от 40 - 60 евро, заплатата
е на следващия месец от 10 - 20 число за предходния . Не се изисква опит и владеенето на език . Осигурена квартира ,
към някои от позициите е безплатна. Работата не е сезонна , а постоянна . Готовност за заминаване – всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/99801/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

55" (139.7 cm) LG 55UF950V
55" (139.7 cm) LG 55UF950V, 4K 3D SUPER Ultra HD TV, Ultra Slim, DVB-C/T2/S2 Twin Tuner, Wi-Di, Wi-Fi, HDMI (4K 60p),
USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/99800/55-1397-cm-lg-55uf950v
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Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/99799/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Мрежа против насекоми с магнити за врати
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
http://obiavidnes.com/obiava/99798/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti-za-vrati

Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия
Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
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Лимфотронът е подходящ, както за СПА центрове, козметични салони, здравни студиа, фитнес зали, така и за лична
употреба в домашни условия.

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/99797/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

Инкубатори - ниски цени, позвъни и затвори
Инкубатор - автоматично и полуавтоматично въртене на яйцата (подарък сгъваема касетка за малки пиленца)40/60/80
яйца 145/175/245 лв, терморегулатор аналогов или с PIC контролер (0,1 градуса С)и дисплей. Вижте клипчетата в нашия
сайт показващи работата на инкубаторите ни, a не обяснения по телефона (Често откровени 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/99796/inkubatori---niski-ceni-pozvyni-i-zatvori

Металотърсач с PIC контролер и дискриминация.
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/99795/metalotyrsach-s-pic-kontroler-i-diskriminaciya

електрическa въдицa с дистанционно и автоматична смяна на режима
Продавам електрическa въдицa с дистанционно и автоматична смяна на режима на работа. Схеми, печатни платки и
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техническа документация на електрически въдици (любителски и професионални) и електронни примамки. За повече
информация вижте клипчето.
https://www.youtube.com/watch?v=DVaBbiUMnGs&feature=youtu.be
0892374714 www.doxy100.wix.com/ribar doxy100@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/99794/elektricheska-vydica-s-distancionno-i-avtomatichna-smyana-na-rejima

60" (152.4 cm) LG 60UF850V
60" (152.4 cm) LG 60UF850V, 4K 3D+ SUPER Ultra HD TV, DVB-C/T2/S2, Wi-Di, Wi-Fi, HDMI (4K 60p), USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/99793/60-1524-cm-lg-60uf850v

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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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,
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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/99792/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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
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Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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/99791/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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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/99790/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

65" (165.1 cm) LG 65UF671V
65" (165.1 cm) LG 65UF671V, 4K Ultra HD TV, DVB-C/T2/S2, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99789/65-1651-cm-lg-65uf671v

Бояджийски услуги, шпакловки, латекс, циклене на паркет
Циклене, фино шлайфане на паркет с две лакирания + лак - 5лв. За някои паркети е препоръчително трето лакиране
-1,50лв за постигане на отличен резултат. 0888346209 - http://ciklene-na-parket-sofia.com/parket-ceni.html
http://obiavidnes.com/obiava/99788/boyadjiyski-uslugi-shpaklovki-lateks-ciklene-na-parket

Адаптер Hama Dual USB Charger
Адаптер Hama Dual USB Charger, възможност за зареждане на две устройства едновременно, 5V към 2x USB, 4.2Ah
http://obiavidnes.com/obiava/99787/adapter-hama-dual-usb-charger

Acer X113 в пакет с чанта
Acer X113 в пакет с чанта, DLP 3D Ready,XGA (800x600), 13 000:1, 2800 ANSI Lumens, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99730/acer-x113-v-paket-s-chanta

работа предлага-добро възнаграждение
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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/99786/rabota-predlaga-dobro-vyznagrajdenie

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/99785/stroiteli-tyrsi-da-naznachi

Екран Elite Screen Electric 100 XHT Spectrum Tension
Екран Elite Screen Electric 100 XHT Spectrum Tension, 100" (254 cm), за стена
http://obiavidnes.com/obiava/99729/ekran-elite-screen-electric-100-xht-spectrum-tension

Eaton 9SX 8000i RT6U
Eaton 9SX 8000i RT6U, 8000VA/7200W, On-line
http://obiavidnes.com/obiava/99728/eaton-9sx-8000i-rt6u

Windows Pro 7 SP1
Windows Pro 7 SP1, 32-bit, Български, 1PK DSP OEI DVD
http://obiavidnes.com/obiava/99727/windows-pro-7-sp1

Дворно място 700 кв. м.,с около 30 плодни дръвчета в с.Белозем,Пловдивско
Продавам дворно място 700 квадрата в с.Белозем, с около 30 плодни дръвчета.с две сонди (помпи) за поливане електрическа и ръчна.Има голяма врата (може да влезе напр. трактор),тоалетна.В съседство с централен път
(Пловдив-Бургас) - 29 км до Пловдив, и ЖП гара.Има място и за садене на зеленчуци.
ОПЦИЯ:квартира в същия двор,съседна част (наем по споразумение).
Тел.0889678851
http://obiavidnes.com/obiava/99784/dvorno-myasto-700-kv-ms-okolo-30-plodni-dryvcheta-v-sbelozemplovdivsko

Преходник ASSMANN DA-70159
Преходник ASSMANN DA-70159, USB2.0 към 4x RS232, 1.5м
http://obiavidnes.com/obiava/99726/prehodnik-assmann-da-70159

Преходник Digitus DA-70156
Преходник Digitus DA-70156, USB2.0 към RS232
http://obiavidnes.com/obiava/99725/prehodnik-digitus-da-70156

Вентилатор 80mm Noctua NF-A8-FLX
Вентилатор 80mm Noctua NF-A8-FLX, 2000rpm
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http://obiavidnes.com/obiava/99724/ventilator-80mm-noctua-nf-a8-flx

Вентилатор 92mm
Вентилатор 92mm, Noctua NF-A9 FLX, 1600rpm
http://obiavidnes.com/obiava/99723/ventilator-92mm

Вентилатор 92mm
Вентилатор 92mm, Noctua NF-A9 PWM, 2000rpm
http://obiavidnes.com/obiava/99722/ventilator-92mm

Fan 80mm
Fan 80mm, SP08025S1L3/4
http://obiavidnes.com/obiava/99721/fan-80mm

PCI-E x1
PCI-E x1, ASSMANN DS-30000-1, 2x RS232
http://obiavidnes.com/obiava/99720/pci-e-x1

Елегантни дамски часовници
В нашия магазин може да намерите различни видове часовници – спортни, спортно елегантни, ежедневни, класически и
официални.
B зaвиcимocт oт cъoтвeтния пoвoд, cтил и индивидyaлнocт, може да изберете пoдxoдящaтa фopмa, мoдeл, цвят,
материал и производител,
кoитo дa бъдaт пepфeктния зaвъpшeк нa цялocтнoтo мy излъчвaнe. телфон за връзка 0888873880 http://shoppy.click/
http://obiavidnes.com/obiava/99783/elegantni-damski-chasovnici

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/99782/rabota-za-30-min-na-den

ROLINE 15.99.2118 :: VALUE PCI Express адаптер
ROLINE 15.99.2118 :: VALUE PCI Express адаптер, 2x serial RS232 порта
http://obiavidnes.com/obiava/99718/roline-15992118--value-pci-express-adapter

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
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-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/99781/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

11.6" (29.46 cm Acer Aspire E3-112-C29Y
11.6" (29.46 cm Acer Aspire E3-112-C29Y, розов, в пакет с мишка Genius 9000R и Флаш памет PNY Key Pink, четири-ядрен
Intel Celeron N2940 1.83/2.25 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB HDD, USB 3.0, Windows 8.1, 1.4 kg
http://obiavidnes.com/obiava/99717/116-2946-cm-acer-aspire-e3-112-c29y

Частен Детектив-Детективска Агенция Фокс-Ловеч,Троян,Габрово,Карлово
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/99780/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-lovechtroyangabrovokarlovo

Д
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
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аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/99779/detektivska-agenciya-foks-blagoevgradpetrichsandanskibansko

ЧЕХИЯ ГАРАНТИРАНА РАБОТА С ДОГОВОР В ЧЕХИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА
ЧЕХИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И
СТАЖА
СЕ
ПРИЗНАВА
В
БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на
джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаковна,склад за хранителни продукти,склад за плодове и зеленчуци,склад за
перилни препарати,склад за компютърна техника,склад за парфюми,склад за балатум и много други позиции
ТД,осигуровки,заплата 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/99778/chehiya-garantirana-rabota-s-dogovor-v-chehiya-chrez-cheshka-agentura

19" комуникационен шкаф Eaton RE Series
19" комуникационен шкаф Eaton RE Series, 27U/650 mm, свободно-стоящ, перфорирани врати
http://obiavidnes.com/obiava/99714/19-komunikacionen-shkaf-eaton-re-series

Почивки в Турция с автобус и самолет
Туристическа фирма Астеа Тур предлага на желаещите да почиват в Турция атрактивни оферти на зашеметяващи цени.
Почивай лятото на в Алания, Анталия, Бодрум, Кушадасъ, Мармарис, Лара, Анталия, Фетие, Дидим, Чешме, Кападокия и
Чанаккале. Резервирай сега своето пътуване и се приготви за предстоящото приключение.
http://obiavidnes.com/obiava/99777/pochivki-v-turciya-s-avtobus-i-samolet

Netgear ProSAFE WN370
Netgear ProSAFE WN370, Wi-Fi Access Point, PoE, 300Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/99712/netgear-prosafe-wn370

Netgear ProSAFE WNAP210
Netgear ProSAFE WNAP210, Wi-Fi Access Point, PoE, 300Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/99710/netgear-prosafe-wnap210

Netgear ProSAFE WND930
Netgear ProSAFE WND930, Dual Band WiFi Access Point, 600Mbps
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http://obiavidnes.com/obiava/99708/netgear-prosafe-wnd930

Архитект П. Миленкова - АРХИТЕКТ И ИНЖЕНЕР за гр. Пловдив
Фирма ПЛЕЖЪ ЕООД е създадена през 1993г. в гр.Пловдив. Фирмата създава разнообразни инвестиционни проекти за
нашите многобройни и разностранни клиенти. Работим с клиенти, които споделят нашата отдаденост към
качествени,ефективни и рационални решения и създаване дълготрайни връзки, основани на взаимно доверие.Нашите
клиенти са и наши партньори.За контакти - 0899893373 / pmilenkova@abv.bg / http://pleasurearchitect.com/. Фирмата се
стреми да предлага професионализъм, честност и откритост, стремеж към целесъобразност в творческите търсения и
решения, сътрудничество, подпомагане.Всеки проект се разработва с индивидуален подход, осигуряващ оптимално
резпределение на средства и време, при гарантирано високо качество на изпълнението му. Нашата цел е да бъдем една от
най-рафинираните проектантски фирми, допринасяйки комфортна и функционална архитектурна среда.
http://obiavidnes.com/obiava/99776/arhitekt-p-milenkova---arhitekt-i-injener-za-gr-plovdiv

Netgear ProSAFE WNDAP620
Netgear ProSAFE WNDAP620, Dual Band WiFi Access Point, 450Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/99703/netgear-prosafe-wndap620

Netgear ProSAFE WNDAP660
Netgear ProSAFE WNDAP660, Dual Band WiFi Access Point, 450Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/99702/netgear-prosafe-wndap660

Бързо и лесно отслабване с ЛИПОВОН - официален вносител
Купете на ЦЕНИ от 26,90 лв. най-добрият продукт за ОТСЛАБВАНЕ в България - Липовон
Който има НОВ дизайн с вграден метален ХОЛОГРАМ ЗА ИНДЕНТИЧНОСТ.
ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ на Липовон за България: http://www.lipovon-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/99775/byrzo-i-lesno-otslabvane-s-lipovon---oficialen-vnositel

Инкубатори/Люпилни
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/99774/inkubatorilyupilni

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,
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руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/99773/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
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/99772/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev
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Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/99771/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

32" (81.28 cm) Philips 32PFH4100/88
32" (81.28 cm) Philips 32PFH4100/88, Full HD Slim LED TV, DVB-T/C, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99700/32-8128-cm-philips-32pfh410088

ЧЕХИЯ - НАБИРА РАБОТНИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Работници за Чехия без посредници в България - мъже , жени , семейства до 55 години :
-

Складови работници : пакетиране и сортиране на хранителни и нехранителни продукти .
Заводи за производство на пластмасови изделия , за перилни и почистващи препарати .
Селско стопанство и животновъдство .
Пивоварни заводи : "Козел" , " Гамбринус ", " Старопрамен " , " Крушовице”.
Цехове за сандвичи и салати , фабрики за парфюми и бисквити , цех за кисело мляко , завод за шоколад .
Складове на Кауфланд, Билла, Теско, Глобус, Алберт , Лидл .
Птицекланица , фабрика за пастет .
Строителство широкоспектърен профил .
Общи работници в строителството .
Заварчици на СО2 , аргон , електрод .
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- 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/99770/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/99769/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

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/99768/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пазарджик Пловдив Сливен Хасково Ямбол
Димитровград
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
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7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/99767/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-pazardjik-plovdiv-sliven-haskovo-yambol-

ЧЕХИЯ - РАБОТА В з-д ШКОДА
Работа в з-д ШКОДА за мъже и жени до 50 год.Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни хора.
Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
Заплащане 80 CZK/час - 960 EUR/месец , безплатна квартира, трудов договор, осигуровки по чешкото законодателство,
които са валидни за България.
Изисквания:
Възраст до 50 год.
Умения и желание за работа в екип
Отговорност, ескпедитивност и отговорно отношение към работата
Готовност за работа в динамична среда
Вашите задължения ще са:
Окомплектоване и стиковане на артикули
Организация и подреждане на складовото пространство
Приемане и изпращане на стоките в и от склада
Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната стока
Изпълнение на други задължения, свързани с длъжността
Ние ви предлагаме:
Добро възнаграждение, 80 CZK/час –ЧИСТО – 960 EUR/месец
Работа на трудов договор
Осигуряване според изискванията на чешкото законодателство
Осигурена БЕЗПЛАТНА квартира
Всекиседмични аванси от 1500 CZK ( 60 EUR )до заплата.
Тел: 0877 25 41 39 , 0893 27 21 83 , 00420 777 073 926
http://obiavidnes.com/obiava/99766/chehiya---rabota-v-z-d-shkoda

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/99570/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

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 !
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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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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/99765/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
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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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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
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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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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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/99763/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ за ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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.

Страница 105/117

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.05.2015

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/99762/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya-

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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
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Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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/99761/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 !
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 !
ЗАПЛАЩАНЕТО на ПРОЦЕДУРАТА по ПРЕХВЪРЛЯНЕТО се извършва от НАСТОЯЩИЯТ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА
, която е предмет на продажба !
Решаването на нерешими задачи , намиране на изход от безизходни ситуации са само част от нашите предимства !
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ТЪРГОВСКО / ФИРМЕНО ПРАВО :
Кантората има сериозен опит по извършване на цялостната необходима регистрация на различни правни субекти –
съдебни регистрации на еднолични търговци и дружества, клонове и пр. и всички последващи и изискуеми според
българското законодателство регистрации в различни институции – данъчни, Национален осигурителен институт,
Национален статистически институт и др.
Регистрираме промени в статута на търговските субекти, преобразуване и реорганизация, придобиване на дялове и пр.
Кантората предлага абонаментно обслужване на на корпоративни клиенти и физически лица, вкл. и търговски
дружества с чуждестранно участие.
Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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/99760/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
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действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/99759/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/99758/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

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
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-Цвят черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/99757/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/99756/masajna-kushetka-magicpro

Работници за склад към завод на ШКОДА
Работа в з - д ШКОДА за мъже и жени до 55 год. Работата не е сезонна а постоянна и търсим сериозни и отговорни
хора. Не е задължително владеенето на език. Получавате 100% гаранция за сигурност и коректност от наша страна.
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Заплащане 80 CZK/час - 960 EUR/месец, безплатна квартира, трудов договор, осигуровки. Работата ви се състой
в:Окомплектоване и стиковане на артикули, Организация и подреждане на складовото пространство. Приемане и
изпращане на стоките в и от склада. Следите и отговаряте за изрядния външен вид на приеманата или изпращаната
стока.
http://obiavidnes.com/obiava/99755/rabotnici-za-sklad-kym-zavod-na-shkoda

Работници за склад към завод на ШКОДА
Складове на веригата магазини на Кауфланд, Алберт, Теско, Пени маркет в Чехия търсят да назначат отговорни хора,
можещи да работят в екип на следните позиции - складови работници - 900 - 950 евро заплата работата се състои в
подредба на склада, следене на стока с нарушена опаковка и изтекъл срок на годност, както и набор на заявки за
магазини, опити език не се изисква. Седмичен аванс до заплата 60 евро. Електрокаристи - 1100 евро заплата, може и без
документ, език не се изисква. Моля с нас да се свързват лица с нагласа за дългосрочна работа.
http://obiavidnes.com/obiava/99754/rabotnici-za-sklad-kym-zavod-na-shkoda

32" (81.28 cm) Philips 32PHH4100/88
32" (81.28 cm) Philips 32PHH4100/88, HD Slim LED TV, DVB-T/C, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99693/32-8128-cm-philips-32phh410088

50" (127 cm) Philips 50PFH4009/88
50" (127 cm) Philips 50PFH4009/88, Full HD LED TV, DVB-T/C, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/99691/50-127-cm-philips-50pfh400988

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/99753/30-50-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/99752/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/
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http://obiavidnes.com/obiava/99751/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

TV камера
TV камера, Samsung VG-STC5000, 1080p
http://obiavidnes.com/obiava/99689/tv-kamera

Защитно фолио (протектор) Samsung за Galaxy A5 (А500)
Защитно фолио (протектор) Samsung за Galaxy A5 (А500)
http://obiavidnes.com/obiava/99685/zashtitno-folio-protektor-samsung-za-galaxy-a5-a500

Храна за вкъщи доставка от О'Кафе
Вкусна храна за вкъщи и офиса на територията на Студенски град. О'Кафе предлага чудесни пици, паста, спагети,
лазаня, скара, специалитети от пилешко, свинско и телешко месо – доставени до дома ви
http://foodorder.click/store/menu/merchant/ocafe
Поръчайте онлайн с няколко клика чудесна храна за дома от FOODOrder.click
доставка на храна, доставка на пица, храна за вкъщи, храна за вкъщи Студентски град, доставки Студентски град
http://obiavidnes.com/obiava/99750/hrana-za-vkyshti-dostavka-ot-okafe

бригада търси обекти топлоизолациа разполагаме с скеле
Бригада сме търсим работа топло изолациа работим с наше скеле работим със гаранциа от 5 год. До 10 год. Във
зависимост от матриалите работим на 10лв. със матреалите от вас а със матреалите от нас на 30 лв. кв. работим във
срок тел.0895642319 васил.
http://obiavidnes.com/obiava/99749/brigada-tyrsi-obekti-toploizolacia-razpolagame-s-skele

бригада търси обекти топлоизолациа разполагаме с скеле
Бригада сме търсим работа топло изолациа работим с наше скеле работим със гаранциа от 5 год. До 10 год. Във
зависимост от матриалите работим на 10лв. със матреалите от вас а със матреалите от нас на 30 лв. кв. работим във
срок тел.0895642319 васил.
http://obiavidnes.com/obiava/99748/brigada-tyrsi-obekti-toploizolacia-razpolagame-s-skele

топлоизолациа на 10лв. със скеле
Бригада сме търсим работа топло изолациа работим с наше скеле работим със гаранциа от 5 год. До 10 год. Във
зависимост от матриалите работим на 10лв. със матреалите от вас а със матреалите от нас на 30 лв. кв. работим във
срок тел.0895642319 васил.
http://obiavidnes.com/obiava/99747/toploizolacia--na-10lv-sys-skele

Всички видове строителни и ремонтни услуги
Груб строеж , зидария ,къртене , всякакви ремонти на покриви , вътрешни и външни топлоизолации ,машинна мазилка и
замазка , машинно боядисване , хидроизолации , облицовка с камък , замазка , гипсова мазилка и шпакловка , усвояване на
тераси , обръщане на ъгли ,сатен гипс , теракот , гранитогрес , фаянс , колор кит , латекс ,всякакви декорации и
декоративни мазилки , боя , тапети ,всякакви нестандартни изпълнения с гипсокартон , окачени тавани , скрито
осветление , ВиК ,Ел.инсталации ,ОиВ и др .Оглед , безплатни консултации ,професионализъм , коректност , кратки
срокове . Тел . за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов .
http://obiavidnes.com/obiava/99746/vsichki-vidove-stroitelni-i-remontni-uslugi

Металдетектор металотърсач за злато
Продавам мощен металдетектор,тип пулс индукция с дискриминация на черни и цветни метали, работи с рамка 1м x 1м
,дълбочина на работа до 4 м. Малка антена 28 см, тип монетар до 150см, тонална дискриминация на черни и цветни
метали, пълен микропроцесорен контрол, автоматична настройка към земните условия, елиминиране на черни метали, не
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се влияе от орудяване. Дискриминация двутонална, v.c.о., мълчание на черни метали. Вграден дистанционен локатор
ОМНИТРОН-с режим статик елиминатор за елиминиране йонното поле на металите, фиксирани честоти за злато,
сребро, мед, бронз, диамант, кухини и вода, свободни честоти за програмиране от оператора, работи на
принципа-молекулярно честотна дискриминация на разстояние до 1000 м и дълбочина 8метра
https://www.youtube.com/watch?v=akFfalv8szY Продавам мощен металдетектор,тип пулс индукция с дискриминация на
черни и цветни метали, работи с рамка 1м x 1м,дълбочина на работа до 4 м. Малка антена 28 см, тип монетар до 150см,
тонална дискриминация на черни и цветни метали, пълен микропроцесорен контрол, автоматична настройка към
земните условия, елиминиране на черни метали, не се влияе от орудяване. Дискриминация двутонална, v.c.о., мълчание на
черни метали. Вграден дистанционен локатор ОМНИТРОН-с режим статик елиминатор за елиминиране йонното поле на
металите, фиксирани четоти за злато, сребро, мед, бронз, диамант, кухини и вода, свободни честоти за програмиране
от оператора, работи на разстояние до 1000 м и дълбочина 8метра цена 1200лв,само пулс индукция 800 видеоhttps://www.youtube.com/watch?v=akFfalv8szY 0876778357
http://obiavidnes.com/obiava/99745/metaldetektor-metalotyrsach-za-zlato

Електровъдица електронна въдица Samus - 725 sonar
Продавам електровъдица с микропроцесорно управление.
Регулиране на честотата (10 - 130Hz) което я прави подходяща и за зимен риболов.
Регулиране на мощността, изходно напрежение до 1200в пиков импулс.Двуезичен интерфейс,български-английски,няколко
фиксирани честоти и над 100 свободни за програмиране от оператора.
Уреда има вградена температурна защита от прегряване и защита от претоварване.
Вграден шоков режим, Функция " Free Run" подходяща за работа от лодка.
Захранване - акумулатор 12волта.
Обхват на уреда над 20м В зависимост от зададената мощност. видео https://www.youtube.com/watch?v=wNj_i2O0h3o
Цена - 700 лв. гаранция 1 година,за поръчка 0876494432 доставка с Еконт експрес.
http://obiavidnes.com/obiava/99744/elektrovydica-elektronna-vydica-samus---725-sonar

Електровъдица електронна въдица
Продавам електровъдица с микропроцесорно управление GoldenFish 3.
Регулиране на честотата (10 - 130Hz) което я прави подходяща и за зимен риболов.
Регулиране на мощността, изходно напрежение до 1200в пиков импулс.
Меню на български и английски език.
Уреда има вградена температурна защита от прегряване и защита от претоварване
(на дисплея се изобразява текущата мощност и температура).
Вграден шоков режим, Функция " Free Run" подходяща за работа от лодка.
Захранване - акумулатор 12волта.
Обхват на уреда над 20м зависимост от зададената мощност. видео https://www.youtube.com/watch?v=wNj_i2O0h3o
Цена - 550 лв. гаранция 1 година,за поръчка 0876494432 доставка с Еконт експрес.
http://obiavidnes.com/obiava/99743/elektrovydica-elektronna-vydica

Електровъдица електронна въдица
Продавам електровъдица с микропроцесорно управление GoldenFish 2.
Регулиране на честотата (20 - 250Hz) което я прави подходяща и за зимен риболов.
Регулиране на мощността, изходно напрежение до 900в импулс.
Уреда има вградена температурна защита от прегряване.
Захранване акомулатор 12волта.
Обхват на уреда над 15м зависимост от зададената мощност.видео https://www.youtube.com/watch?v=wNj_i2O0h3o
Цена - 450 лв. гаранция 1 година, доставка с еконт експрес.
http://obiavidnes.com/obiava/99742/elektrovydica-elektronna-vydica

Електровъдица електронна въдица Samus - 725 sonar
Продавам електровъдици, обхват - 4м, регулируема честота, напрежение-600в, захранване акумулатор,12волта,
12амперчаса или акумулатор от автомобил, защита от прегряване, за реки и малки водоеми, НЕ УБИВА РИБАТА, А Я
ЗАШЕМЕТЯВА за момент цена-200лв,мощна елекровъдица с обхват над 15м,напрежение800в,за язовири и по големи
водоеми-400лв,мощна елекровъдица с обхват над 20м,напрежение над 1000в,пиково,за язовири и по големи водоеми

Страница 113/117

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

17.05.2015

зададени честоти за няколко вида риба,микропроцесорен контрол ,500 свободни честоти ,от 22 до 250 херца за
програмиране от оператора,микропроцесорно управление,дигитален дисплей,подходящ и за сом,защита от
прегряване,възможност за регулиране на мощноста цена-600лв,samus-725ms-700.лв,гаранция 1 година,доставка с еконт
експрес, поръчка на-0876494432,видео-https://www.youtube.com/watch?v=wNj_i2O0h3o за частни водоеми,бракониерството
се преследва от закона
http://obiavidnes.com/obiava/99741/elektrovydica-elektronna-vydica-samus---725-sonar

КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД
Адвокатска Кантора "Корект"-Прехвърляне и изкупуване на Търговски и Акционерни Дружества-акции дружествени
дялове-със финансови и юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения,непременно се свържете с нас.
Продажба на фирма ЕООД ООД Дружествени Дялове - Справка Търговски Закон.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Адвокатска Кантора "Корект"

За контакти от цялата страна-тел.0892918797

http://obiavidnes.com/obiava/99740/kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood

Правна Кантора Корект-КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД
Адвокатска Кантора "Корект"-Прехвърляне и изкупуване на Търговски и Акционерни Дружества-акции дружествени
дялове-със финансови и юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения,непременно се свържете с нас.
Продажба на фирма ЕООД ООД Дружествени Дялове - Справка Търговски Закон.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
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Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Адвокатска Кантора "Корект"

За контакти от цялата страна-тел.0892918797

http://obiavidnes.com/obiava/99739/pravna-kantora-korekt-kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood

Инкубатори 8-вида автоматични и 8-вида полуавтоматични !!!
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/99738/inkubatori-8-vida-avtomatichni-i-8-vida-poluavtomatichni-

Магията на Родопите
Почувствайте магията на Родопите посещавайки град Велинград. На ваше разположение е апартамент подходящ за
групи до 8 човека разположен в близост до центъра на града. Апартаментът разполага с билярд, кабелна телевизия и
интернет във всички стаи.
http://obiavidnes.com/obiava/99737/magiyata-na-rodopite

КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД
Адвокатска Кантора "Корект"-Прехвърляне и изкупуване на Търговски и Акционерни Дружества-акции дружествени
дялове-със финансови и юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения,непременно се свържете с нас.
Продажба на фирма ЕООД ООД Дружествени Дялове - Справка Търговски Закон.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Адвокатска Кантора "Корект" За контакти от цялата страна-тел.0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/99736/kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood
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Правна Кантора Корект-КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД
Адвокатска Кантора "Корект"-Прехвърляне и изкупуване на Търговски и Акционерни Дружества-акции дружествени
дялове-със финансови и юридически проблеми.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения,непременно се свържете с нас.
Продажба на фирма ЕООД ООД Дружествени Дялове - Справка Търговски Закон.
Чл. 129. (1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на
дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица - при спазване на изискванията за
приемане на нов съдружник.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския
регистър.
Чл. 130. Правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски
срещу дела в капитала.
Освобождаваме Ви от финансова,Юридическа и Солидарна отговорност.
Осигуряваме нов собственик на Вашата фирма , ново седалище и адрес за кореспонденция извършваме пълна промяна по
обстоятелствата.
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от отговорност след сделката.
Адвокатска Кантора "Корект" За контакти от цялата страна-тел.0892918797
http://obiavidnes.com/obiava/99735/pravna-kantora-korekt-kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood

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/99734/30-50-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/99733/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
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Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/99732/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Елегантни мъжки часовници
В нашия магазин може да намерите различни видове часовници – спортни, спортно елегантни, ежедневни, класически и
официални.
B зaвиcимocт oт cъoтвeтния пoвoд, cтил и индивидyaлнocт, може да изберете пoдxoдящaтa фopмa, мoдeл, цвят,
материал и производител,
кoитo дa бъдaт пepфeктния зaвъpшeк нa цялocтнoтo мy излъчвaнe. телфон за връзка 0888873880 http://shoppy.click/
http://obiavidnes.com/obiava/99731/elegantni-myjki-chasovnici
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