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Canon PowerShot SX60 HS
Canon PowerShot SX60 HS, черен, 16.1Мpix, 65x Optical Zoom, 3.0" (7.62cm) LCD Display, mini HDMI, Wi-Fi, USB
http://obiavidnes.com/obiava/100591/canon-powershot-sx60-hs

Panasonic LUMIX G6 (черен)
Panasonic LUMIX G6 (черен), 18.31Mpix, 4x Digital Zoom (LUMIX G VARIO 14-42mm), 3.0"(7.62cm) LCD Display, mini HDMI,
USB, SDXC слот, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/100590/panasonic-lumix-g6-cheren

ЧЕХИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА ГАРАНТИРАНА РАБОТА С ДОГОВОР БЕЗ КОМИСИОН
В БЪЛГАРИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА КОЯТО ВИ ПОСРЕЩА В ПРАГА И НАСТАНЯВА 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/100635/chehiya-chrez-cheshka-agentura-garantirana-rabota-s-dogovor-bez-komision-v-bylgariya

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/100634/okfilminet---gleday-treylyra-na-lyubimiya-film

Котли на твърдо гориво Liepsnele
Избери икономично отопление за къща - избери котел на твърдо гориво за домашно парно Lispenele - до 6 дни с едно
зареждане. Идеалния вариант за отопление на дърва или въглища.
http://obiavidnes.com/obiava/100633/kotli-na-tvyrdo-gorivo-liepsnele

Бънджи клуб - скокове от Витиня, Проходна, Клисура, бънжи скоко ве в София, Пловдив,
Търново
Пребори страха си - скочи с професионален бънджи инструктор от избраната от теб локация. Предлагаме бънджи
скокове от моста Клисура, Витиня, Проходна и други места.
http://obiavidnes.com/obiava/100632/byndji-klub---skokove-ot-vitinya-prohodna-klisura-bynji-skoko-ve-v-sofiya-plov

Olympus SH-60 (сребрист) в комплект с калъф Olympus TRHC-120 Traveller hard case
Olympus SH-60 (сребрист) в комплект с калъф Olympus TRHC-120 Traveller hard case, 16Mpix, 24x Optical Zoom,
3.0"(7.62cm) LCD Display, HDMI, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/100584/olympus-sh-60-srebrist-v-komplekt-s-kalyf-olympus-trhc-120-traveller-hard-case

Olympus SH-60 (черен) в комплект с калъф Olympus TRHC-120 Traveller hard case
Olympus SH-60 (черен) в комплект с калъф Olympus TRHC-120 Traveller hard case, 16Mpix, 24x Optical Zoom, 3.0"(7.62cm)
LCD Display, HDMI, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/100582/olympus-sh-60-cheren-v-komplekt-s-kalyf-olympus-trhc-120-traveller-hard-case
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Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация
на ножчета за бръснене, глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута
(верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на
принтери, печати, часовникови механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100631/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100630/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Алкохолни тестери (дрегери)
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – 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/100629/alkoholni-testeri-dregeri

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!
http://obiavidnes.com/obiava/100628/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504,
02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/100627/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

ЕЛЕКТРОНЕН УРЕД ЗА БОРБА С ГРИЗАЧИ
Най-нова технология - използва комбинирано въздействие на ултразвук, електромагнитно излъчване и флаш лампа за
постигане на максимална ефективност в борбата с неприятелите. Ултразвуковите вълни и интензивната светлина на
лампата атакуват гризачите, когато са извън укритията си. Същевременно електромагнитните импулси се
разпространяват по кабелите на електроинсталацията и атакуват неприятелите в укритията им, които се намират в
стените, през които преминават кабелите. Предпазва от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове, прилепи и др.
Едновременно с това, уредът предпазва и от вредни инсекти - мравки, дървеници, паяци. Вижте подробности и
поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100626/elektronen-ured-za-borba-s-grizachi

Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво
Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво - увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в
двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват
от разхода на гориво (10-22%). Действието им се основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната
тръба, благодарение на силното магнитно поле, образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка.
Специално проектирани и нанотехнологично произведени неодимови магнити. Директно от производителя. С
американски патент и CE сертификати от Великобритания. Цени от 29.90 лв. нагоре (за мотори, леки и товарни
автомобили, автобуси). Сега на промоция! За подробности и поръчки посетете «ТехноМаг» или се обадете на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100625/magnitni-yonizirashti-pristavki-za-pestene-na-gorivo

Мощен генератор на озон за въздух
Мощен генератор на озон за въздух – За премахване на миризми и вредни газове, стерилизация и дезинфекция на въздух в
жилищни, офисни, складови, транспортни и промишлени помещения, вентилационни и климатични въздуховоди.
Приложение: в хотели, транспортни средства, цехове, оранжерии, гъбарници, хранителни заведения, учебни заведения,
обществени зали, болници (вкл. операционни стаи, болнични отделения), поточни линии в хранителната промишленост, за
дълго съхранение на прясна храна в промишлени или домашни условия. С 16 програмируеми диапазона на работа за
автоматично включване в определени часове и дни от седмицата. За професионална и домашна употреба. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/100624/moshten-generator-na-ozon-za-vyzduh

Panasonic LUMIX LX7 (черен)
Panasonic LUMIX LX7 (черен), 10.1Mpix, 3.8X Optical Zoom (LEICA DC VARIO-SUMMILUX), 3.0"(7.62cm) LCD Display, mini
HDMI, USB, SDXC слот, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/100579/panasonic-lumix-lx7-cheren

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.
http://obiavidnes.com/obiava/100623/semeen-uv-sterilizator-za-chetki-za-zybi

Мини въздухочистител с озон
Мини въздухочистител с озон – проектиран така, че да може да работи автоматично, дълго и безопасно, за да улеснява
максимално потребителя. За затворени помещения до 50 кв.м. Уредът ефективно прeмахва миризми, вредни газове,
прахови частици, алергени, въздушни микроби, спори на плесени и гъбички, и др. Увеличава кислородното съдържание и
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опреснява въздуха в помещението. Предпазва от заразни микроби и бацили, прехвърляни по въздушен път. Цена 46,50 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100622/mini-vyzduhochistitel-s-ozon

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100621/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100620/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

SONIC комплект „Винаги красива”
SONIC комплект „Винаги красива” – за ежедневна грижа за зъбите и кожата на лицето, и около очите. С този уред
можете да избегнете бръчки по лицето и да направите кожата си щастлива, сияйна и подмладена. Работи с
иновационна звукочестотна технология, разработена първоначално за електрическите четки за зъби. Устройството е
много лесно за употреба (един бутон за включване и изключване), с мини размери (за да е винаги с Вас) и на достъпна цена.
Зарадвайте жената, която със сигурност го заслужава! Цена: 35 лв. с ДДС. За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100619/sonic-komplekt-vinagi-krasiva

Дестилатор за вода
Домашен дестилатор за вода - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода
на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и
т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две
години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/100618/destilator-za-voda

Електронно биде от ТехноМаг
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.
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Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/100617/elektronno-bide-ot-tehnomag

Електронно биде от ТехноМаг
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/100616/elektronno-bide-ot-tehnomag

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.
http://obiavidnes.com/obiava/100615/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/100614/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured

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/100613/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

Бебефон HAMA Baby Control BM150
Бебефон HAMA Baby Control BM150, 2.4Ghz, до 300м, 5 мелодии, с екран
http://obiavidnes.com/obiava/100578/bebefon-hama-baby-control-bm150

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
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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/100612/inkubatori-izberi-bylgarskoto

Fujitsu RFID Смарт карт безжичен четец USB SCL011
Fujitsu RFID Смарт карт безжичен четец USB SCL011
http://obiavidnes.com/obiava/100577/fujitsu-rfid-smart-kart-bezjichen-chetec-usb-scl011

Sony VG-AHD
Sony VG-AHD, 1.3Mpx, обектив 2.8-12mm, IR
http://obiavidnes.com/obiava/100576/sony-vg-ahd

Sony VG-AHD CIR40M-V
Sony VG-AHD CIR40M-V, влагоустойчива, 1.3Mpx, обектив 2.8-12mm, IR
http://obiavidnes.com/obiava/100575/sony-vg-ahd-cir40m-v

Front-end кодиране - Html5, Css3, Bootstrap
Нужно ви е front-end кодиране за ваш уебсайт? Ние сме на среща и можем да ви помогнем с конвертиране на вашия
дизайн във валиден HTML 5 и CSS 3 код.
http://obiavidnes.com/obiava/100611/front-end-kodirane---html5-css3-bootstrap

Sony VG-AHD IR25MDD
Sony VG-AHD IR25MDD, 1.3Mpx, обектив 3.6mm, IR
http://obiavidnes.com/obiava/100574/sony-vg-ahd-ir25mdd

Sony VG-AHD K-IR30
Sony VG-AHD K-IR30, влагоустойчива, 1.3Mpx, обектив 3.6mm, IR
http://obiavidnes.com/obiava/100565/sony-vg-ahd-k-ir30

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 !
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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/100610/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100609/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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100608/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

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.
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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://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100607/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/100606/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Sony VG-IP520
Sony VG-IP520, IP камера, 1.3Mpx, WiFi, 3.6мм обектив, IR,
http://obiavidnes.com/obiava/100562/sony-vg-ip520

UNIVIEW IPC2212ER3-F60
UNIVIEW IPC2212ER3-F60, мрежова камера, 2MP, bullet, 30m ден/нощ
http://obiavidnes.com/obiava/100556/uniview-ipc2212er3-f60

Кратък отдих във Велинград
Велинград е отлична възможност да се разтоварите за кратка почивка – намира се на около 2 часа от Пловдив и София
сред красива природа. Предлгаме под наем 6 стаен апартамент в близост до центъра на града- отстъпки за
по-продължителен престой.
http://obiavidnes.com/obiava/100605/kratyk-otdih-vyv-velingrad

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/100604/inkubatori-izberi-bylgarskoto

UNIVIEW IPC222E-IR-F60-IN
UNIVIEW IPC222E-IR-F60-IN, мрежова камера, 2MP, bullet, 30m ден/нощ
http://obiavidnes.com/obiava/100555/uniview-ipc222e-ir-f60-in

топлоизолациа на 10лв.със матреали от вас а със матреали от нас на 30лв.
бригада търси обекти за изолациа работим на10лв.кв.на голям обект огледа на место или за ного повиче информациа по
тел.
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http://obiavidnes.com/obiava/100603/toploizolacia--na-10lvsys-matreali-ot-vas--a-sys-matreali-ot-nas-na-30lv

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/100602/3d-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/100601/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Видеорекордер NVR
Видеорекордер NVR, UNIVIEW NVR201-04E, 4 канала, 1xRJ45, 1xUSB3.0, 1xSATA HDD
http://obiavidnes.com/obiava/100542/videorekorder-nvr

Видеорекордер NVR
Видеорекордер NVR, UNIVIEW NVR202-08E, 8 канала, 1xRJ45, 1xUSB3.0, 2xSATA HDD
http://obiavidnes.com/obiava/100538/videorekorder-nvr

Hama "Selfie" Bluetooth дистанционно
Hama "Selfie" Bluetooth дистанционно
http://obiavidnes.com/obiava/100537/hama-selfie-bluetooth-distancionno

0882551735 фини шпакловки.4лв. гипсова шпакловка.4лв. латекс.2лв. топлоизолация.10лв..
обръщане покрай дог
0882551735-бз почивен ден,започване веднага.
Фини шпакловки.-3лв.-4лв.
Гипсова шпакловка.3лв.-4лв.
Латекс.2лв.
Топлоизолация.-10лв
Обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни илй измазване-6лв.
Мазилки.
Замазки.Зидария,Минерални мазилки и др.
ЦЕНИТЕ МОЖЕ ДА СЕ ДОГОВАРЯТ,КАЧЕСТВОТО СЕ ЛИЧИ НА МОМЕНТА,
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА ,РАБОТИ СЕ БъРЗО И ЧИСТО.
КРАТКИ СРОКОВЕ ЗА ДОВЪРШЕН РЕМОНТ.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
http://obiavidnes.com/obiava/100600/0882551735-fini-shpaklovki4lv-gipsova-shpaklovka4lv-lateks2lv-toploizolaciya

Canon Digital IXUS 160
Canon Digital IXUS 160, черен, 20Mpix, 8x Optical Zoom, 2.7" (6.85cm) LCD Display, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/100599/canon-digital-ixus-160
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Canon IXUS 160 (сребрист) в комплект с карта Toshiba SDHC 8GB
Canon IXUS 160 (сребрист) в комплект с карта Toshiba SDHC 8GB, 20.5Mpix, 8x Optical Zoom, 2.7"(6.85cm) LCD Display,
mini USB, SDXC слот, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/100598/canon-ixus-160-srebrist-v-komplekt-s-karta-toshiba-sdhc-8gb

Canon IXUS 160 (червен) в комплект с карта Toshiba SDHC 8GB
Canon IXUS 160 (червен) в комплект с карта Toshiba SDHC 8GB, 20.5Mpix, 8x Optical Zoom, 2.7"(6.85cm) LCD Display, mini
USB, SDXC слот, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/100597/canon-ixus-160-cherven-v-komplekt-s-karta-toshiba-sdhc-8gb

Canon IXUS 160 (черен) в комплект с карта Toshiba SDHC 8GB
Canon IXUS 160 (черен) в комплект с карта Toshiba SDHC 8GB, 20.5Mpix, 8x Optical Zoom, 2.7"(6.85cm) LCD Display, mini
USB, SDXC слот, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/100596/canon-ixus-160-cheren-v-komplekt-s-karta-toshiba-sdhc-8gb

Canon LEGRIA HF R606
Canon LEGRIA HF R606, бял, 2,07Mpix ,3.0" (7.62cm), 32x Optical Zoom, 2ch Dolby Digital звук, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/100595/canon-legria-hf-r606

Canon LEGRIA HF R606
Canon LEGRIA HF R606, черен, 2,07Mpix ,3.0" (7.62cm), 32x Optical Zoom, 2ch Dolby Digital звук, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/100594/canon-legria-hf-r606

Canon PowerShot SX410 IS (черен)
Canon PowerShot SX410 IS (черен), 20.5Mpix, 40x Optical Zoom, 3.0"(7.62cm) LCD Display, SDXC слот, USB
http://obiavidnes.com/obiava/100593/canon-powershot-sx410-is-cheren

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
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%;
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- 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.

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:
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/100592/magniti-za-ikonomiya-na-avtogorivo--powermag--ot-39-na-18-lv

ЖЕНИ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОННИ
Жени до 55 години за работа в складове за зеленчуци :
- заплата 700 – 750 евро / месечно .
- трудов договор и осигуровки по чешко законодателство .
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- подсигурена безплатна квартира .
- аванс от 50 евро до заплата .
- не е задължително владеенето на език .
- 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/100589/jeni-za-rabota-v-chehiya-bez-taksi-i-komisionni

ЖЕНИ ЗА РАБОТА В ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ И КОМИСИОННИ
Жени до 55 години за работа в складове за зеленчуци :
- заплата 700 – 750 евро / месечно .
- трудов договор и осигуровки по чешко законодателство .
- подсигурена безплатна квартира .
- аванс от 50 евро до заплата .
- не е задължително владеенето на език .
- 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/100588/jeni-za-rabota-v-chehiya-bez-taksi-i-komisionni

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/100587/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
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http://obiavidnes.com/obiava/99570/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/100586/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/100585/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

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/100583/elegantni-damski-chasovnici

КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД......///....-----
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Купуваме Бизнес-Атрактивни Активи на фирми пред изпадане във фалит или несъстоятелност на изключително
атрактивни цени.Купуваме фирми със задължения или юридически проблеми.
Pretor Group Investment -Бизнес, корпоративно и търговско право за фирми от всички бизнес сектори и региони на
страната.
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.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Pretor Group Investment
За контакти от цялата страна на тел.0892918797
НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/100581/kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood-----

КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД със финансови (задължения) и юридически
проблеми.
Купуваме Бизнес-Атрактивни Активи на фирми пред изпадане във фалит или несъстоятелност на изключително
атрактивни цени.Купуваме фирми със задължения или юридически проблеми.
Pretor Group Investment -Бизнес, корпоративно и търговско право за фирми от всички бизнес сектори и региони на
страната.
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.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Pretor Group Investment
За контакти от цялата страна на тел.0892918797
НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/100580/kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood-sys-finansovi-zadyljeniya-i-yuridicheski-pr

Курсове по арабски език в чужбина на Родина!
С езикова ваканция в Мароко можете да комбинирате незабравима ваканция с много полезен курс по арабски език.
Можете да изживеете невероятно приключение, докато се потапяте в тази цветна и мистериозна култура на
арабската страна, изучавайки нейните традиции.
Курсистите могат да избират от различни видове курсове по арабски език в нашия център в Рабат. Предлагаме ви

Страница 18/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.05.2015

разнообразни предложения: курсове за начинаещи и напреднали, групови занимания, индивидуални и стандартни курсове.
Защо да не опознаете тази невероятна държава, докато усъвършенствате своите езикови умения по време на
незабравим курс по арабски език с Родина в спиращото дъха Кралство Мароко!
http://obiavidnes.com/obiava/100573/kursove-po-arabski-ezik-v-chujbina-na-rodina

Езикови ваканции и курсове по китайски език на Родина
Най-ефективният и вълнуващ начин да учите чужд език или да усъвършенствате своите умения е да използвате
езиковите програми в чужбина.
Потопете се в завладяващия чар на китайската култура, докато учите китайски език и се насладете на незабравима
ваканция! Важно предимство на езиковите програми по китайски език е това, че можете да учите на място в Пекин,
близо до вълнуващия Забранен град. Обучението в тази среда ще ви накара да се почувствате знаещи и можещи, само
заради факта, че се намирате там.
Ние предлагаме курсове за начинаещи и за напреднали, групови или индивидуални занимания, краткосрочни и дългосрочни
курсове. В началото на вашия курс ще направите входящ тест с цел да се определи вашето ниво на владеене на китайски
език и да започнете своето обучение в правилната за вас група и ниво!
http://obiavidnes.com/obiava/100572/ezikovi-vakancii-i-kursove-po-kitayski-ezik-na-rodina

Езикови ваканции по немски в Германия
Езикова ваканция в Германия е сигурен и вълнуващ начин да подобрите своя немски език!
С една от детските езикови ваканции на Родина в Германия, бихте могли да учите немски език ефективно и в същото
време да изкарате една незабравима почивка. В прочутия град Франкфурт, Обервезел в долината на река Рейн или в
баварския град Аугсбург, заедно с останалите курсисти на вашата възраст ще попаднете във вълнуваща и изключително
интересна среда с една и съща цел: да учите немски език по време на ваканцията си и да се забавлявате с нови приятели
от цял свят.
http://obiavidnes.com/obiava/100571/ezikovi-vakancii-po-nemski-v-germaniya

Езикови ваканции по италиански език
Учете италиански език и се забавлявайте!
Ако искате да изживеете незабравима ваканция и в същото време ефективно да учите италиански език - езиковите
ваканции в Италия са идеален избор!
Нашите детски езикови ваканции предлагат курсове по италиански език, настаняване в общежития или приемни
семейства, а всички детски програми включват пълен пансион (закуска, обяд и вечеря). Ние организираме богата
развлекателна програма, вълнуващи екскурзии и детски партита, културни и спортни дейности. За всички желаещи,
които имат навършени 18 години, предлагаме също Курсове по италиански език за възрастни. Родина ще ви предложи
подходящата програма за вас!
http://obiavidnes.com/obiava/100570/ezikovi-vakancii-po-italianski-ezik

Курсове по испански език в чужбина на Родина!
Езиковите ваканции и курсовете по испански език са перфектният начин за езиково обучение както за начинаещи, така и
за напреднали.
С програма за обучение по испански език в чужбина ще комбинирате вълнуваща ваканция с ефективен курс по испански
език.
Можете да избирате от различни видове курсове по испански език: за начинаещи и напреднали, групови, индивидуални и
стандартни курсове. Просто трябва да решите кой курс по испански език ще изберете и в кой от учебните центрове да
учите!
Дестинациите за обучение по испански език и езикови ваканции с испански език в чужбина са Испания, Куба и Мексико.
С този богат избор от дестинации за обучение по испански език - от важни европейски културни центрове до смайващи
Карибски градове, няма как да не намерите офертата за езикова ваканция, която най-много ви приляга.
http://obiavidnes.com/obiava/100569/kursove-po-ispanski-ezik-v-chujbina-na-rodina

Езикови ваканции във Франция
Заповядайте на езикова ваканция във Франция и учете френски език, докато сте там!
Подобрете езиковите си умения с предложенията на РОДИНА за езикова ваканция във Франция.
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Комбинирайте една незабравима почивка с полезен курс по френски език.
Курсовете са подходящи за всички възрасти.
http://obiavidnes.com/obiava/100568/ezikovi-vakancii-vyv-franciya

Английски език в Малта
„Родина” предлага за Вас и вашето семейство многобройни възможности за езикови ваканции в Малта. Насладете се на
едно невероятно изживяване в красивия Сейнт Джулиънс, като изучавате английски език и се радвате на множество
забавления.
Курсовете са подходящи за ученици и студенти на възраст от 14 до 21 години. Обучението се извършва по специална
методика и предлага възможност за упражняване на езика в реална среда. Програмата Ви предоставя едно незабравимо
изживяване, безкрайни забавления, нови приятели и спомени за цял живот. Курсистите могат да избират измежду
разнообразни видове настаняване.
http://obiavidnes.com/obiava/100567/angliyski-ezik-v-malta

Туризъм в Родопите
Изберете една от най-популярните вътрешни дестинации за почивка – град Велинград. Предлагаме апартамент под наем
в града – близо до центъра, спа центрове и басейни.
http://obiavidnes.com/obiava/100566/turizym-v-rodopite

Цени за регистрация на фирма от Глобал Консулт
Global Consult Bulgaria предоставя услуги по регистрация на фирма, годишно счетоводно приключване, абонаментно
счетоводно обслужване и други финансови услуги. Компанията е с голям експириънс в областта на
административно-счетоводните услуги. Global Consult има за водеща задача да преоткрие най-оптималното важно
решение за Вашите финанси. Заедно с нашата компания разполагате с доверен партньор. За повече актуална
информация разгледайте уебсайта www.kantora.eu .
http://obiavidnes.com/obiava/100564/ceni-za-registraciya-na-firma-ot-global-konsult

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/100563/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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 ... !
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ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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/100561/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

Страница 21/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.05.2015

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
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100560/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os
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Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
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
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ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100559/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
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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/100558/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.
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Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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/100557/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

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/100554/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/100553/intenziven-kurs-po-angliyski-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
http://obiavidnes.com/obiava/100552/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-za-uchenici

ИНТЕНЗИВЕН курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК за ученици
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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/100551/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/100550/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
http://obiavidnes.com/obiava/100549/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/100548/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.
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ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100547/intenziven-kurs-po-ispanski-ezik-za-vyzrastni

КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД ===
Купуваме Бизнес-Атрактивни Активи на фирми пред изпадане във фалит или несъстоятелност на изключително
атрактивни цени.Купуваме фирми със задължения или юридически проблеми.
Pretor Group Investment -Бизнес, корпоративно и търговско право за фирми от всички бизнес сектори и региони на
страната.
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.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Pretor Group Investment
За контакти от цялата страна на тел.0892918797
НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/100546/kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood-

КУПУВАМЕ БИЗНЕС ......
Купуваме Бизнес-Атрактивни Активи на фирми пред изпадане във фалит или несъстоятелност на изключително
атрактивни цени.Купуваме фирми със задължения или юридически проблеми.
Pretor Group Investment -Бизнес, корпоративно и търговско право за фирми от всички бизнес сектори и региони на
страната.
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.
Всички правни действия, които предприемаме с цел намаляване или пълно освобождаване от задължения, са напълно
легални и в съответствие с действащата нормативна уредба.
Pretor Group Investment
За контакти от цялата страна на тел.0892918797
НА ПОСОЧЕНИЯ ТЕЛЕФОН ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ И СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ.
http://obiavidnes.com/obiava/100545/kupuvame-biznes-

Чехия набира жени до 55 год. БЕЗ КОМИСИОНА
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Набираме жени до 55 години за работа в складове за зеленчуци за ЧЕХИЯ
Ние Предлагаме:
- Целогодишна заетост
- Възнаграждение700 - 750 евро/месец чисто
- ТД и осигуровки по чешкото законодателство
- подсигурена квартира
- седмичен аванс от 50евро, език не е необходим да знаете, заминаване веднага групово или индивидуално.
Тел: 0876 52 62 44
http://obiavidnes.com/obiava/100544/chehiya-nabira-jeni-do-55-god-bez-komisiona

Чехия набира неквалифициран и квалифициран персонал
Мъже и жени до 55 год. за работа в Чехия, като неквалифициран персонал за следните позиции: з - д за кис. мляко
"Данон", месокомбинат, пекарна, з - д за шоколад, склад за санитарни продукти, склад плод и зеленчук, цех за сандвичи, ф
- ка за пастет, оранжерии, склад Пенни Маркет, Билла, Кауфланд, камериерки, сладкарски цех, лаковна (бояджийски цех)
, птицекланица, ф - ка за парфюми, ф - ка за бисквити, з - д Шкода, пивоварен з - д "Козел", " Гамбринус ", селско
стопанство и животновъдство. Заплата от 700 - 950 евро в зависимост от позицията.
Квалифициран персонал: строители, заварчици, леяри, електро и мотокаристи, ел техници. Заплата от 900 - 1500 евро в
зависимост от позицията. Към всички позиции се получава всяка седмица аванс от 50 евро, заплатата е на следващия
месец от 10 - то число за предходния, трудов договор, социални и здравни осигуровки по чешкото законодателство поети
от работодателя, които се признават и в България. Тел: 0876 52 62 44
http://obiavidnes.com/obiava/100543/chehiya-nabira-nekvalificiran-i-kvalificiran-personal

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/100541/30-50-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/100540/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/100539/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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Камера
Камера, ОЕМ, купoлна, 1/3", 600 реда, ИЧ-20м
http://obiavidnes.com/obiava/100536/kamera

Видеорекордер NVR
Видеорекордер NVR, Qihan, 4k@1080P 5MP, Full HD, VGA, HDMI, ONVIF, 1x4TB
http://obiavidnes.com/obiava/100535/videorekorder-nvr

Комплект 4бр. AHD камери
Комплект 4бр. AHD камери, Qihan QH-3139OC-N + 1бр. DVR, Qihan QH-D5004E
http://obiavidnes.com/obiava/100534/komplekt-4br-ahd-kameri

Комплект 4бр. IP камери
Комплект 4бр. IP камери, Qihan QH-NW356-P + 1бр. Qihan, NVR QH-N1004A-HP
http://obiavidnes.com/obiava/100533/komplekt-4br-ip-kameri

КАСЕТА ЗА HP Color LaserJet Pro MFP M476dn/M476nw/M476dw - /312A/ - Yellow - P№ CF382A Заб.: 2700k
КАСЕТА ЗА HP Color LaserJet Pro MFP M476dn/M476nw/M476dw - /312A/ - Yellow - P№ CF382A - Заб.: 2700k
http://obiavidnes.com/obiava/100532/kaseta-za-hp-color-laserjet-pro-mfp-m476dnm476nwm476dw---312a---yellow---p-

КАСЕТА ЗА HP Color LaserJet Pro MFP M476dn/M476nw/M476dw - /312A/ - Magenta - P№
CF383A - Заб.: 2700k
КАСЕТА ЗА HP Color LaserJet Pro MFP M476dn/M476nw/M476dw - /312A/ - Magenta - P№ CF383A - Заб.: 2700k
http://obiavidnes.com/obiava/100531/kaseta-za-hp-color-laserjet-pro-mfp-m476dnm476nwm476dw---312a---magenta---p

Доставка на китайска храна за вкъщи ресторант Цан Чун Гъ
Китайска храна с доставка за вкъщи и офиса от http://foodorder.click/store/menu/merchant/Цан-Чун-Гъ
Онлайн поръчка, бързо и лесно. Доставки на храна от FOODOrder.click
Истинска китайска храна за дома и офиса, доставена за минути.
Доставка на китайска храна, китайска храна доставка, китайска храна за вкъщи, доставка на храна, китайска храна
http://obiavidnes.com/obiava/100530/dostavka-na-kitayska-hrana-za-vkyshti-restorant-can-chun-gy

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/100529/elegantni-myjki-chasovnici

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
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..
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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:
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
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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/100528/magniti-za-ikonomiya-na-avtogorivo--powermag--ot-39-na-18-lv

КАСЕТА ЗА HP LaserJet M 476 - CF382A - Yellow - PROMO - PREMIUM - PRIME Неоригинален Заб.: 2700k
КАСЕТА ЗА HP LaserJet M 476 - CF382A - Yellow - PROMO - PREMIUM - PRIME - Неоригинален Заб.: 2700k
http://obiavidnes.com/obiava/100527/kaseta-za-hp-laserjet-m-476---cf382a---yellow---promo---premium---prime---neorig

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/100526/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

Автоматична пила за пети, ходила и мазоли
Преносимо електрическо устройство за премахване на мазоли и удебелена кожа на краката. За придобиване на мека и
гладка кожа. Практична и лесна за употреба, тази електрическата пила е чудесен инструмент за отстраняване на
мазоли и груба кожа от ходилата и петите в домашни условия. Благодарение на нежното въртеливо движение на
специално разработените ролкови глави, само за няколко минути ходилата са отново меки и кадифено гладки.
Покритието от фини синтетични диамантени кристали е нежно към кожата, а рискът от нараняване е елиминиран,
благодарение на системата за контрол на натиска. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел.
02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/100525/avtomatichna-pila-za-peti-hodila-i-mazoli

Мощен генератор на озон за въздух
Мощен генератор на озон за въздух – За премахване на миризми и вредни газове, стерилизация и дезинфекция на въздух в
жилищни, офисни, складови, транспортни и промишлени помещения, вентилационни и климатични въздуховоди.
Приложение: в хотели, транспортни средства, цехове, оранжерии, гъбарници, хранителни заведения, учебни заведения,
обществени зали, болници (вкл. операционни стаи, болнични отделения), поточни линии в хранителната промишленост, за
дълго съхранение на прясна храна в промишлени или домашни условия. С 16 програмируеми диапазона на работа за
автоматично включване в определени часове и дни от седмицата. За професионална и домашна употреба. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Купете сега за 499.80 лв. и спестете 15% от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.май 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/100524/moshten-generator-na-ozon-za-vyzduh

КАСЕТА ЗА HP LaserJet M 476 - CF383A - Magenta - PROMO - PREMIUM - PRIME Неоригинален Заб.: 2700k
КАСЕТА ЗА HP LaserJet M 476 - CF383A - Magenta - PROMO - PREMIUM - PRIME - Неоригинален Заб.: 2700k
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http://obiavidnes.com/obiava/100523/kaseta-za-hp-laserjet-m-476---cf383a---magenta---promo---premium---prime---neori

Мини овлажнител, охладител и ароматизатор за въздух
Мини овлажнител, охладител и ароматизатор за въздух - едно оригинално решение за подобряване микроклимата зад
бюрото – малък симпатичен уред, който допринася за постоянно хидратиране и поддържане на свежа кожата на
ръцете, лицето, шията. Ободрява очите. Осигурява нежен хладен полъх, сравним с морски бриз през горещите летни дни.
Ароматизира работното място. Само срещу 39,00 лв. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100522/mini-ovlajnitel-ohladitel-i-aromatizator-za-vyzduh

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504,
02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка при поръчка на 2 и повече комплекта
Промоцията е валидна за м.май 2015 г.!
http://obiavidnes.com/obiava/100521/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

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.
http://obiavidnes.com/obiava/100520/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/100519/infrachervena--lampa-za-nagrevki-philips-150w

Алкохолни тестери (дрегери)
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – 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
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http://obiavidnes.com/obiava/100518/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
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100517/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация – За ултразвуково почистване на метални инструменти,
CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация на ножчета за бръснене, глави на електрически
самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута (верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи,
верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на принтери, печати, часовникови механизми, стари
монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100516/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Курсове по арабски език в чужбина на Родина!
С езикова ваканция в Мароко можете да комбинирате незабравима ваканция с много полезен курс по арабски език.
Можете да изживеете невероятно приключение, докато се потапяте в тази цветна и мистериозна култура на
арабската страна, изучавайки нейните традиции.
Курсистите могат да избират от различни видове курсове по арабски език в нашия център в Рабат. Предлагаме ви
разнообразни предложения: курсове за начинаещи и напреднали, групови занимания, индивидуални и стандартни курсове.
Защо да не опознаете тази невероятна държава, докато усъвършенствате своите езикови умения по време на
незабравим курс по арабски език с Родина в спиращото дъха Кралство Мароко!
http://obiavidnes.com/obiava/100515/kursove-po-arabski-ezik-v-chujbina-na-rodina

Езикови ваканции и курсове по китайски език на Родина
Най-ефективният и вълнуващ начин да учите чужд език или да усъвършенствате своите умения е да използвате
езиковите програми в чужбина.
Потопете се в завладяващия чар на китайската култура, докато учите китайски език и се насладете на незабравима
ваканция! Важно предимство на езиковите програми по китайски език е това, че можете да учите на място в Пекин,
близо до вълнуващия Забранен град. Обучението в тази среда ще ви накара да се почувствате знаещи и можещи, само
заради факта, че се намирате там.
Ние предлагаме курсове за начинаещи и за напреднали, групови или индивидуални занимания, краткосрочни и дългосрочни
курсове. В началото на вашия курс ще направите входящ тест с цел да се определи вашето ниво на владеене на китайски
език и да започнете своето обучение в правилната за вас група и ниво!
http://obiavidnes.com/obiava/100514/ezikovi-vakancii-i-kursove-po-kitayski-ezik-na-rodina

Езикови ваканции по немски в Германия
Езикова ваканция в Германия е сигурен и вълнуващ начин да подобрите своя немски език!
С една от детските езикови ваканции на Родина в Германия, бихте могли да учите немски език ефективно и в същото
време да изкарате една незабравима почивка. В прочутия град Франкфурт, Обервезел в долината на река Рейн или в
баварския град Аугсбург, заедно с останалите курсисти на вашата възраст ще попаднете във вълнуваща и изключително
интересна среда с една и съща цел: да учите немски език по време на ваканцията си и да се забавлявате с нови приятели
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от цял свят.
http://obiavidnes.com/obiava/100513/ezikovi-vakancii-po-nemski-v-germaniya

Езикови ваканции по италиански език
Учете италиански език и се забавлявайте!
Ако искате да изживеете незабравима ваканция и в същото време ефективно да учите италиански език - езиковите
ваканции в Италия са идеален избор!
Нашите детски езикови ваканции предлагат курсове по италиански език, настаняване в общежития или приемни
семейства, а всички детски програми включват пълен пансион (закуска, обяд и вечеря). Ние организираме богата
развлекателна програма, вълнуващи екскурзии и детски партита, културни и спортни дейности. За всички желаещи,
които имат навършени 18 години, предлагаме също Курсове по италиански език за възрастни. Родина ще ви предложи
подходящата програма за вас!
http://obiavidnes.com/obiava/100512/ezikovi-vakancii-po-italianski-ezik

Курсове по испански език в чужбина на Родина!
Езиковите ваканции и курсовете по испански език са перфектният начин за езиково обучение както за начинаещи, така и
за напреднали.
С програма за обучение по испански език в чужбина ще комбинирате вълнуваща ваканция с ефективен курс по испански
език.
Можете да избирате от различни видове курсове по испански език: за начинаещи и напреднали, групови, индивидуални и
стандартни курсове. Просто трябва да решите кой курс по испански език ще изберете и в кой от учебните центрове да
учите!
Дестинациите за обучение по испански език и езикови ваканции с испански език в чужбина са Испания, Куба и Мексико.
С този богат избор от дестинации за обучение по испански език - от важни европейски културни центрове до смайващи
Карибски градове, няма как да не намерите офертата за езикова ваканция, която най-много ви приляга.
http://obiavidnes.com/obiava/100511/kursove-po-ispanski-ezik-v-chujbina-na-rodina

Езикови ваканции във Франция
Заповядайте на езикова ваканция във Франция и учете френски език, докато сте там!
Подобрете езиковите си умения с предложенията на РОДИНА за езикова ваканция във Франция.
Комбинирайте една незабравима почивка с полезен курс по френски език.
Курсовете са подходящи за всички възрасти.
http://obiavidnes.com/obiava/100510/ezikovi-vakancii-vyv-franciya

Английски език в Малта
„Родина” предлага за Вас и вашето семейство многобройни възможности за езикови ваканции в Малта. Насладете се на
едно невероятно изживяване в красивия Сейнт Джулиънс, като изучавате английски език и се радвате на множество
забавления.
Курсовете са подходящи за ученици и студенти на възраст от 14 до 21 години. Обучението се извършва по специална
методика и предлага възможност за упражняване на езика в реална среда. Програмата Ви предоставя едно незабравимо
изживяване, безкрайни забавления, нови приятели и спомени за цял живот. Курсистите могат да избират измежду
разнообразни видове настаняване.
http://obiavidnes.com/obiava/100509/angliyski-ezik-v-malta

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
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За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/100508/30-50-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/100507/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/100506/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ЧИП (chip) ЗА HP LaserJet M 476 - CF381A - Cyan - P№ H476CP-C - Static Control - Неоригинален
Заб.: 2700k
ЧИП (chip) ЗА HP LaserJet M 476 - CF381A - Cyan - P№ H476CP-C - Static Control - Неоригинален Заб.: 2700k
http://obiavidnes.com/obiava/100505/chip-chip-za-hp-laserjet-m-476---cf381a---cyan---p-h476cp-c---static-control--

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/100504/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.
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Сайтове http://photokoev.site90. ..net
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
E-mail : superpc2011@live.com
GSM: 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/100503/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/100502/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/100501/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-tyrjestva-rojd

ЧИП (chip) ЗА HP LaserJet M 476 - CF382A - Yellow - P№ H476CP-Y - Static Control Неоригинален Заб.: 2700k
ЧИП (chip) ЗА HP LaserJet M 476 - CF382A - Yellow - P№ H476CP-Y - Static Control - Неоригинален Заб.: 2700k
http://obiavidnes.com/obiava/100500/chip-chip-za-hp-laserjet-m-476---cf382a---yellow---p-h476cp-y---static-control

Давам под наем земя за отглеждане на пчели.
Намира се до град Пловдив, на 5-6 км от града в полите на Родопите, до гора, паша. Те са няколко имота от 1 до 30дка
тел: 0887644838
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/100499/davam-pod-naem-zemya-za-otglejdane-na-pcheli

Давам под наем земеделска земя
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Давам под наем земеделски земи в землищата на селата:
Асеновград, Алдомировци, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Ботевград, Браниполе, Братя Даскалови , Брестник,
Брестовица, Буковлък, Варвара, Верен, Веслец, Виница, Войсил, Войводиново, Враца, Гелеменово, Главиница-Силистренско,
Главиница-Пазарджик, Голям чардак, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Горно-Александрово, Градина,
Граф-Игнатиево, Гранит, Димчево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно,
Златитрап, Златовръх, Звъничево, Звездица,Злокучене, Ивайло, Извор, Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево, Искра,
Исперихово, Ихтиман, Кадиево, Калояново, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево,
Кочево,Кортен,Костелево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово-Конаре, Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара Загора, Лом,
Луковит, Мало-Конаре, Марково, Медковец, Мененкьово, Мездра, Милево, Мирово, Мокрище, Мулдава, Ново- Село,
Огняново, Опълченец, Оризари, Осеново, Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик, Перущица, Питово, Плевен,
Пловдив-прослав, Пловдив-Коматево, Пловдив-север, Православен, Първенец, Радиново, Раднево, Ракитово, Равда,
Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Синитово, Симеоновец, Симеоновград, Скутаре, Смоляновци, Стамболийски,
СтараЗагора, Строево, Сухозем, Търняне,Тича,Тополчане,Тянево,Триводици, Труд, Твърдица, Устина, Хасково, Храбрино,
Цалапица, Царацово, Церово, Чернагора, Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол.
Може да се сключи и дългосрочен договор за наем
http://apollon.net/podnaemzemq.htm
http://obiavidnes.com/obiava/100498/davam-pod-naem-zemedelska-zemya

ЧИП (chip) ЗА HP LaserJet M 476 - CF383A - Magenta - P№ H476CP-M - Static Control Неоригинален Заб.: 2700k
ЧИП (chip) ЗА HP LaserJet M 476 - CF383A - Magenta - P№ H476CP-M - Static Control - Неоригинален Заб.: 2700k
http://obiavidnes.com/obiava/100497/chip-chip-za-hp-laserjet-m-476---cf383a---magenta---p-h476cp-m---static-contro

Продавам земеделска земя до регулация-асфалт-ток за строителство
Продавам земеделски земи в област Пловдив-Пазарджик, до населеното място, път, ток, инфраструктура, с всички
комуникации подходящи за смяна на статута за жилищно или промишлено строителство, търговия, услуги и други.
Перспективна инвестиция
http://obiavidnes.com/obiava/100496/prodavam-zemedelska-zemya-do-regulaciya-asfalt-tok-za-stroitelstvo

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград,Кричим, Куклен, Лъки,
Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски, в землищата на: Асеновград, Алдомировци, Белащица, Бенковски,
Благоевград, Блатец, Ботевград, Браниполе, Братя Даскалови , Брестник, Брестовица, Буковлък, Варвара, Верен, Веслец,
Виница, Владимирово, Войсил, Войводиново, Враца, Гелеменово, Главиница-Силистренско, Главиница-Пазарджик, Голям
чардак, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Горно-Александрово, Градина, Граф-Игнатиево, Гранит, Димчево,
Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно, Златитрап, Златовръх, Звъничево,
Звездица,Злокучене, Ивайло, Извор, Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Ихтиман, Кадиево, Калояново,
Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево,Кортен,Костелево, Кричим, Крумово, Куклен,
Куртово-Конаре, Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара Загора, Лом, Луковит, Мало-Конаре, Марково, Медковец,
Мененкьово, Мездра, Милево, Мирово, Мокрище, Мулдава, Ново- Село, Огняново, Опълченец, Оризари, Осеново,
Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик, Перущица, Питово, Плевен, Пловдив-прослав, Пловдив-Коматево, Пловдив-север,
Православен, Първенец, Радиново, Раднево, Ракитово, Равда, Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Синитово,
Симеоновец,
Симеоновград,
Скутаре,
Смоляновци,
Стамболийски,
СтараЗагора,
Строево,
Сухозем,
Търняне,Тича,Тополчане,Тянево,Триводици, Труд, Твърдица, Устина, Хасково, Храбрино, Цалапица, Царацово, Церово,
Чернагора, Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол.
GSM: 0887644838
Email: S@APOLLON.NET
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/100495/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Интензивен курс по английски език А2
Учебен център Орбис организира интензивен курс по английски език, начално ниво. По време на обучението се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
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необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език. Курсът се провежда от
понеделник до петък от 13.00 до 16.00 ч., всичко 80 учебни часа. Начало на курса: 15.06.2015г.
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/100494/intenziven-kurs-po-angliyski-ezik-a2

Курс по португалски език за студенти по програмата Еразъм
Учебен център Орбис организира интензивен курс по португалски език, ниво А1, за студенти, заминаващи по програмата
Еразъм в Португалия. Работи се по системата „Aprender portugues”. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност: 50 часа. Цена: 160лв. Курсът ще се провежда всеки ден
от 10.00 до 13.00. Начало на курса: 15.06.2015г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/100493/kurs-po-portugalski-ezik-za-studenti-po-programata-erazym

Италиански език- разговорен курс
Учебен център Орбис организира разговорен курс по италиански език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи италиански език от ниво А2 до В2. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи
по определени теми. Продължителност 30 часа, един път седмично (сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Начало на курса:
03.06.15г.
Цена:100лв.
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/100492/italianski--ezik--razgovoren-kurs

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
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http://obiavidnes.com/obiava/100491/vecheren-kurs-po-portugalski-ezik

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
За повече информация:
тел. 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/100490/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
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Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/100489/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

cours de bulgare pour
Phone 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/100488/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/100487/nemski-ezik---individualno--i-v-malki-grupi

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
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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/100486/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

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 !
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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/100485/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os
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Изкупуване и Прехвърляне на Фирми - ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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
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ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100484/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi---eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

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
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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/100483/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.
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Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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/100482/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Слушалка Jabra Talk Multipoint
Слушалка Jabra Talk Multipoint, Bluetooth 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/100481/slushalka-jabra-talk-multipoint

Съдействие за заеми до 5000 лв.
Консултация и съдействие за получаване на заем до 5000 лева, за работещи и пенсионери.
- без такси и комисионни при консултация, кандидатстване и одобрение
- минимум документи
- при гъвкави условия, с възможност за закупуване на пакет от допълнителни услуги
- отлагане на вноски или промяна на датата на плащане при временни финансови затруднения
Консултации и кандидатстване в удобно време и място, включително и в почивни дни за Пловдив област
В случай на интерес, очакваме запитванията Ви директно през сайта, на pfsplovdiv[at]gmail.com, или се обадете на тел.
0894 480 807
Лице за контакт: Е.Грозданов
http://obiavidnes.com/obiava/100480/sydeystvie-za-zaemi-do-5000-lv

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/100479/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-za-vyzrastni

ИНТЕНЗИВЕН курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за възрастни
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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/100478/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/100477/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
http://obiavidnes.com/obiava/100476/intenziven-kurs-po-frenski-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/100475/intenziven-kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici

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/100474/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
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http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/100473/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

SSD 250GB
SSD 250GB, Crucial BX100 CT250BX100SSD1, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/100472/ssd-250gb

ЧЕХИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА ЗАКОННА РАБОТА С ДОГОВОР И СТАЖА СЕ
ПРИЗНАВА В БЪЛГАРИЯ
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И
СТАЖА
СЕ
ПРИЗНАВА
В
БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,печатница,пекарна,пералня,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на
джанти,цех за ламинат,сервиз за гуми,лаквна,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/100471/chehiya-chrez-cheshka-agentura-zakonna-rabota-s-dogovor-i-staja-se-priznava-v-bylgari

SSD 500GB
SSD 500GB, Crucial BX100 CT500BX100SSD1, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/100470/ssd-500gb

Магията на Родопите
Избягайте от задухата на градовете в красивата планина Родопи. Само на два часа от най-големите български градове
се намира град Велинград. Предлагаме под наем апартамент подходящ за групи и семейства – отлично обзаведен
http://obiavidnes.com/obiava/100469/magiyata-na-rodopite

7.0" (17.78cm) Asus MeMO Pad 7 (ME572C-1A028A) в пакет с 16GB Transcend microSDHC +
adapter
7.0" (17.78cm) Asus MeMO Pad 7 (ME572C-1A028A) в пакет с 16GB Transcend microSDHC + adapter, Class 10, четири-ядрен
Intel Atom™ Z3560 1.83 GHz, 2GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD слот), Android 4.4, 269g
http://obiavidnes.com/obiava/100468/70-1778cm-asus-memo-pad-7-me572c-1a028a-v-paket-s-16gb-transcend-microsdh

7.0" (17.78cm) Asus MeMO Pad 7 (ME572C-1G027A) в пакет с 16GB Transcend microSDHC +
adapter
7.0" (17.78cm) Asus MeMO Pad 7 (ME572C-1G027A) в пакет с 16GB Transcend microSDHC + adapter, Class 10, четири-ядрен
Intel Atom™ Z3560 1.83 GHz, 2GB RAM, 16GB Flash памет (+microSD слот), Android 4.4, 269g
http://obiavidnes.com/obiava/100467/70-1778cm-asus-memo-pad-7-me572c-1g027a-v-paket-s-16gb-transcend-microsdh

КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД......///
Pretor Group-чрез своите адвокати в София Пловдив Варна Бургас Стара Загора Хасково предлага услуги в следните
области на правото:Бизнес, корпоративно и търговско право за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Изкупуване на Търговски и
Акционерни Дружества със финансови / задължения / и юридически проблеми.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
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сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законното Решение на Вашия проблем !
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 http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/100466/kupuvame-biznes-firmi-adeadoodeood

КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ АД,ЕАД,ООД,ЕООД
Pretor Group-чрез своите адвокати в София Пловдив Варна Бургас Стара Загора Хасково предлага услуги в следните
области на правото:Бизнес, корпоративно и търговско право за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Изкупуване на Търговски и
Акционерни Дружества със финансови / задължения / и юридически проблеми.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законното Решение на Вашия проблем !
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 http://kpd-bg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/100465/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/100464/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/100463/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/100462/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

8" (20.32 cm) Asus MeMO Pad 8 ME581C-1B017A в пакет с 16GB Transcend microSDHC + adapter
8" (20.32 cm) Asus MeMO Pad 8 ME581C-1B017A в пакет с 16GB Transcend microSDHC + adapter, Class 10, четири-ядрен
Intel Atom™ Z3560 1.83 GHz, 2GB RAM, 16GB Flash памет (+ micro SDXC слот), Android 4.4, 290g
http://obiavidnes.com/obiava/100461/8-2032-cm-asus-memo-pad-8-me581c-1b017a-v-paket-s-16gb-transcend-microsdhc-

Nikon CoolPix L340 (черен)
Nikon CoolPix L340 (черен), 20.2Mpix, 28x Optical Zoom (NIKKOR lens), 3.0"(7.62cm) LCD дисплей, SDXC слот, USB
http://obiavidnes.com/obiava/100460/nikon-coolpix-l340-cheren

Nikon CoolPix S33 (жълт) + подарък раница
Nikon CoolPix S33 (жълт) + подарък раница, 13Mpix, водо/удароустойчив, 3x Optical Zoom (NIKKOR glass lens),
2.7"(6.85cm) LCD дисплей, micro HDMI, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/100459/nikon-coolpix-s33-jylt--podaryk-ranica

Nikon CoolPix S3700 LINEART (син) в комплект с калъф и SD карта 8GB
Nikon CoolPix S3700 LINEART (син) в комплект с калъф и SD карта 8GB, 20.1Mpix, 8x Optical Zoom (NIKKOR Glass Lens),
2.7"(6.85cm) LCD дисплей, Wi-Fi/NFC, USB, SDXC слот, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/100458/nikon-coolpix-s3700-lineart-sin-v-komplekt-s-kalyf-i-sd-karta-8gb

Nikon CoolPix S3700 (розов) в комплект с калъф и SD карта 8GB
Nikon CoolPix S3700 (розов) в комплект с калъф и SD карта 8GB, 20.1Mpix, 8x Optical Zoom (NIKKOR Glass Lens),
2.7"(6.85cm) LCD дисплей, Wi-Fi/NFC, USB, SDXC слот, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/100457/nikon-coolpix-s3700-rozov-v-komplekt-s-kalyf-i-sd-karta-8gb

Nikon CoolPix S3700 (син) в комплект с калъф и SD карта 8GB
Nikon CoolPix S3700 (син) в комплект с калъф и SD карта 8GB, 20.1Mpix, 8x Optical Zoom (NIKKOR Glass Lens),
2.7"(6.85cm) LCD дисплей, Wi-Fi/NFC, USB, SDXC слот, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/100456/nikon-coolpix-s3700-sin-v-komplekt-s-kalyf-i-sd-karta-8gb

Nikon CoolPix S3700 (сребрист) в комплект с калъф и SD карта 8GB
Nikon CoolPix S3700 (сребрист) в комплект с калъф и SD карта 8GB, 20.1Mpix, 8x Optical Zoom (NIKKOR Glass Lens),
2.7"(6.85cm) LCD дисплей, Wi-Fi/NFC, USB, SDXC слот, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/100455/nikon-coolpix-s3700-srebrist-v-komplekt-s-kalyf-i-sd-karta-8gb

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,
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изграждащи в завършена интериорна цялост банята в дома ни, в хотела или публичната сграда.
гр. София, бул. Ботевградско шосе №268
тел. 840 72 37
outlet@sanex.bg
www.sanex.bg
http://obiavidnes.com/obiava/100454/obzavejdane-za-banya-ot-saneks-ood

Nikon CoolPix S9900 (черен) в комплект с калъф
Nikon CoolPix S9900 (черен) в комплект с калъф, 16Mpix, 30x Optical Zoom (NIKKOR ED Glass Lens), 3.0"(7.62cm) Vari-angle
Display, Wi-Fi/NFC, GPS, micro HDMI, USB, SDXC слот, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/100453/nikon-coolpix-s9900-cheren-v-komplekt-s-kalyf

Sony Cyber-shot C-RX10 (черен) в комплект с литиева батерия и SD карта 16GB
Sony Cyber-shot C-RX10 (черен) в комплект с литиева батерия и SD карта 16GB, 20.2Mpix, 8.3x Optical Zoom Carl Zeiss®
Vario-Sonnar T, 3.0"(7.62cm) XtraFine Display, Wi-Fi/NFC, SDXC слот, micro HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/100452/sony-cyber-shot-c-rx10-cheren-v-komplekt-s-litieva-bateriya-i-sd-karta-16gb

Sony Cyber-shot RX100 II (черен) в комплект с SD карта 16GB
Sony Cyber-shot RX100 II (черен) в комплект с SD карта 16GB, 20.2Mpix, 3.6x Optical Zoom Carl Zeiss® Vario-Sonnar T,
3.0"(7.62cm) XtraFine Display, SDXC слот, micro HDMI, micro USB, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/100451/sony-cyber-shot-rx100-ii-cheren-v-komplekt-s-sd-karta-16gb

Алуминиеви парапети Промоция
Промоция
Алуминиев стенен парапет(ръкохватка)-25 лв/л.м. с ДДС и монтаж
Постоянни промоции на различните модели парапети !!! Направете вашето запитване сега !!!
ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ ЕООД
Изработка,доставка и монтаж на Алуминиеви парапети на цени без конкуренция !
• Стълбищни парапети
• Парапети за тераси
• Стъклени парапети
• Стенни парапети
• Преградни парапети
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД !
ЗА КОЛИЧЕСТВА ОТСТЪПКИ !
ПОСТОЯННИ ПРОМОЦИИ !
БЕЗ СКРИТИ УСЛОВИЯ !ЗАПЛАЩАНЕ НА ЛИНЕЕН МЕТЪР С ВКЛ. ДДС И МОНТАЖ !
тел. 0894 294955 ;0899 560077
Посетете нашия сайт за повече информация :
www.parapetite.info
http://obiavidnes.com/obiava/100450/aluminievi-parapeti-promociya

Sony DSC-H300 (черен) в комплект с SD карта Sony 8GB HC Class 4
Sony DSC-H300 (черен) в комплект с SD карта Sony 8GB HC Class 4, 20.1Mpix, 35x Optical zoom, 3.0"(7.62cm) LCD Display,
SDXC слот, USB
http://obiavidnes.com/obiava/100449/sony-dsc-h300-cheren-v-komplekt-s-sd-karta-sony-8gb-hc-class-4
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Sony DSC-HX300 (черен) в комплект с SD карта Sony 8GB
Sony DSC-HX300 (черен) в комплект с SD карта Sony 8GB, 20.4Mpix, 50x Optical Zoom Carl Zeiss® Vario Sonnar T,
3.0"(7.62cm) XtraFine Display, micro HDMI, USB, SDXC слот, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/100448/sony-dsc-hx300-cheren-v-komplekt-s-sd-karta-sony-8gb

AHD камера
AHD камера, OEM, водоустoйчива, 1/2.8“ CMOS, 1.3 Megapixel, 960P,2.8-12mm, ИЧ-35m
http://obiavidnes.com/obiava/100447/ahd-kamera

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 33 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504,
02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100446/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

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/100445/alkoholni-testeri-dregeri

AHD камера
AHD камера, OEM, водоустойчива 1/4“ CMOS, 1.0MP, 720P, 2.8-12mm, ИЧ-20m
http://obiavidnes.com/obiava/100444/ahd-kamera

Нови Инвалидни Колички
При нас ще откриете всичко или почти всичко за хора с увреждания. От слухови апарати, през инвалидни колички и
скутери, до проходилки, патерици , ортопедични обувки и много други помощни средства. Бързо обслужване, обяснения и
разяснения за всекидневното използване на продуктите и не на последно място перфектни цени. Ние ценим качеството и
желаем да ви помогнем да вървите напред.
http://obiavidnes.com/obiava/100443/novi-invalidni-kolichki

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.
http://obiavidnes.com/obiava/100442/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване и стерилизация
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, почистване и стерилизация
на ножчета за бръснене, глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута
(верижки, пръстени, обици, гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на
принтери, печати, часовникови механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100441/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane-i-sterilizaciya

Озонатори 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.
http://obiavidnes.com/obiava/100440/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

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/100439/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

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/100438/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured

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/100437/elektronno-bide
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Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи
Приставка биде за топла и студена вода с 2 дюзи – с приятен италиански дизайн и удобна, елегантна странична метална
ръкохватка-смесител за едновременно управление на температурата и силата на водната струя. С въртящ ключ за
избор от 3 възможни функции (1.Нормално задно измиване; 2.Дамско измиване; 3.Миене на дюзите). С две скрити
подвижни дюзи. В пълен комплект с необходимите за монтажа водни съединители и маркучи. Съвместимо с нормалните
тоалетни чинии. За съжаление, все още много хора у нас смятат едва ли не за лукс бидето в тоалетната. И не си дават
сметка, че с него могат да се отърват и забравят за модерните болести на седящите хора, като хемороиди, инфекции на
дебелото черво, запек, уретрит, цистит и т.н. (Доказано е, не е просто реклама)! За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100436/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

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/100435/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

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/100434/elegantni-damski-chasovnici

ШИНИ ОРТЕЗИ КОЛАНИ НАКОЛЕНКИ ОРТОПЕДИЧНИ СТЕЛКИ САНИТАРИЯ
Шини- ортези наколенки с укрепване накитници със шини и ластични , ортопедични яки- меки, твърди яка филаделфия,
ортопедични СТЕЛКИ- комбинирани немски и български , гръдни след оперативни колани ,
Глезенки с укрепване и ластични
ЛУМБОСТАТИ със 3, 4, 6 шини след оперативни колани, компресивни чорапи и чоропогащници, ПРОХОДИЛКИ канадки,
патерици, стол-тоалетна, надстройки за тоалетна , ортопедични чехли, медицински престилки- дамски мъжки
ластични средства, бандажи и мъжки ластични гащи при пъпна херния, резервни части за апарати за кръвно налягане и
др.
www.razlichnite.com нула осем осем осем шест седем пет две две четири Красимира
гр.София ул.Иречек 7 БЕЗИСТЕН жълта реклама, улицата е на гърба на бензиностанцията срещу Пирогов.
02 952 3767 р.в. 9-19.00,почивен ден неделя, По празници се работи
http://obiavidnes.com/obiava/100433/shini-ortezi-kolani-nakolenki-ortopedichni-stelki--sanitariya

Доставка на цветя от Jardin.bg
Фирма Жардин ЕООД е лидер в доставката на цветя в град Бургас с над 6 годишен опит и много бизнес партньори в
цялата страна. Освен в Бургас фирмата доставя цветя и букети в цялата страна. Доверете се на нашия дългогодишен
опит и зарадвате любим човек с прекрасен букет цветя.
http://obiavidnes.com/obiava/100432/dostavka-na-cvetya-ot-jardinbg

AHD камера
AHD камера, OEM, водоустойчива, 1/4“ CMOS, 1MP, 3.6mm, ИЧ-30m
http://obiavidnes.com/obiava/100431/ahd-kamera

Курсове по арабски език в чужбина на Родина!
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С езикова ваканция в Мароко можете да комбинирате незабравима ваканция с много полезен курс по арабски език.
Можете да изживеете невероятно приключение, докато се потапяте в тази цветна и мистериозна култура на
арабската страна, изучавайки нейните традиции.
Курсистите могат да избират от различни видове курсове по арабски език в нашия център в Рабат. Предлагаме ви
разнообразни предложения: курсове за начинаещи и напреднали, групови занимания, индивидуални и стандартни курсове.
Защо да не опознаете тази невероятна държава, докато усъвършенствате своите езикови умения по време на
незабравим курс по арабски език с Родина в спиращото дъха Кралство Мароко!
http://obiavidnes.com/obiava/100430/kursove-po-arabski-ezik-v-chujbina-na-rodina

AHD камера
AHD камера, OEM, куполна, 1/4“ CMOS, 1MP, 3.6mm, ИЧ-20m
http://obiavidnes.com/obiava/100429/ahd-kamera

Езикови ваканции и курсове по китайски език на Родина
Най-ефективният и вълнуващ начин да учите чужд език или да усъвършенствате своите умения е да използвате
езиковите програми в чужбина.
Потопете се в завладяващия чар на китайската култура, докато учите китайски език и се насладете на незабравима
ваканция! Важно предимство на езиковите програми по китайски език е това, че можете да учите на място в Пекин,
близо до вълнуващия Забранен град. Обучението в тази среда ще ви накара да се почувствате знаещи и можещи, само
заради факта, че се намирате там.
Ние предлагаме курсове за начинаещи и за напреднали, групови или индивидуални занимания, краткосрочни и дългосрочни
курсове. В началото на вашия курс ще направите входящ тест с цел да се определи вашето ниво на владеене на китайски
език и да започнете своето обучение в правилната за вас група и ниво!
http://obiavidnes.com/obiava/100428/ezikovi-vakancii-i-kursove-po-kitayski-ezik-na-rodina

Езикови ваканции по немски в Германия
Езикова ваканция в Германия е сигурен и вълнуващ начин да подобрите своя немски език!
С една от детските езикови ваканции на Родина в Германия, бихте могли да учите немски език ефективно и в същото
време да изкарате една незабравима почивка. В прочутия град Франкфурт, Обервезел в долината на река Рейн или в
баварския град Аугсбург, заедно с останалите курсисти на вашата възраст ще попаднете във вълнуваща и изключително
интересна среда с една и съща цел: да учите немски език по време на ваканцията си и да се забавлявате с нови приятели
от цял свят.
http://obiavidnes.com/obiava/100427/ezikovi-vakancii-po-nemski-v-germaniya

Езикови ваканции по италиански език
Учете италиански език и се забавлявайте!
Ако искате да изживеете незабравима ваканция и в същото време ефективно да учите италиански език - езиковите
ваканции в Италия са идеален избор!
Нашите детски езикови ваканции предлагат курсове по италиански език, настаняване в общежития или приемни
семейства, а всички детски програми включват пълен пансион (закуска, обяд и вечеря). Ние организираме богата
развлекателна програма, вълнуващи екскурзии и детски партита, културни и спортни дейности. За всички желаещи,
които имат навършени 18 години, предлагаме също Курсове по италиански език за възрастни. Родина ще ви предложи
подходящата програма за вас!
http://obiavidnes.com/obiava/100426/ezikovi-vakancii-po-italianski-ezik

Курсове по испански език в чужбина на Родина!
Езиковите ваканции и курсовете по испански език са перфектният начин за езиково обучение както за начинаещи, така и
за напреднали.
С програма за обучение по испански език в чужбина ще комбинирате вълнуваща ваканция с ефективен курс по испански
език.
Можете да избирате от различни видове курсове по испански език: за начинаещи и напреднали, групови, индивидуални и
стандартни курсове. Просто трябва да решите кой курс по испански език ще изберете и в кой от учебните центрове да
учите!
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Дестинациите за обучение по испански език и езикови ваканции с испански език в чужбина са Испания, Куба и Мексико.
С този богат избор от дестинации за обучение по испански език - от важни европейски културни центрове до смайващи
Карибски градове, няма как да не намерите офертата за езикова ваканция, която най-много ви приляга.
http://obiavidnes.com/obiava/100425/kursove-po-ispanski-ezik-v-chujbina-na-rodina

Езикови ваканции във Франция
Заповядайте на езикова ваканция във Франция и учете френски език, докато сте там!
Подобрете езиковите си умения с предложенията на РОДИНА за езикова ваканция във Франция.
Комбинирайте една незабравима почивка с полезен курс по френски език.
Курсовете са подходящи за всички възрасти.
http://obiavidnes.com/obiava/100424/ezikovi-vakancii-vyv-franciya

Английски език в Малта
„Родина” предлага за Вас и вашето семейство многобройни възможности за езикови ваканции в Малта. Насладете се на
едно невероятно изживяване в красивия Сейнт Джулиънс, като изучавате английски език и се радвате на множество
забавления.
Курсовете са подходящи за ученици и студенти на възраст от 14 до 21 години. Обучението се извършва по специална
методика и предлага възможност за упражняване на езика в реална среда. Програмата Ви предоставя едно незабравимо
изживяване, безкрайни забавления, нови приятели и спомени за цял живот. Курсистите могат да избират измежду
разнообразни видове настаняване.
http://obiavidnes.com/obiava/100423/angliyski-ezik-v-malta

AHD камера
AHD камера, OEM, куполна, 1/4“ CMOS, 1MP, 3.6mm, ИЧ-20m
http://obiavidnes.com/obiava/100422/ahd-kamera

Чехия набира неквалифициран и квалифициран персонал
Работници за Чехия - 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 750 – 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 50 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.
Тел. за връзка : 0876 52 62 44
http://obiavidnes.com/obiava/100421/chehiya-nabira-nekvalificiran-i-kvalificiran-personal

Чехия набира жени до 55 год. БЕЗ КОМИСИОНА
Набираме жени до 55 години за работа в складове за зеленчуци за ЧЕХИЯ
Ние Предлагаме:
- Целогодишна заетост
- Възнаграждение700 - 750 евро/месец чисто
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- ТД и осигуровки по чешкото законодателство
- подсигурена квартира
- седмичен аванс от 50евро, език не е необходим да знаете, заминаване веднага групово или индивидуално.
http://obiavidnes.com/obiava/100420/chehiya-nabira-jeni-do-55-god-bez-komisiona

15% отстъпка за преводи от и на всички езици!
"АДАПТ БЪЛГАРИЯ" – професионални преводи и експресна легализация на документи
» Приемаме онлайн поръчки от цялата страна
» Професионални преводи от и на 40 езика
» Преводи във всички специализирани насоки и специфични области
» Легализация в МВнР и заверки във всички министерства, институции и консулски представителства
» Доставка на готовите материали съобразно Вашето желание
» Форми на разплащане по удобен за Вас начин
» Партньорски отстъпки
ПРЕДЛАГАМЕ ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРЕВОДИ ОТ И НА СЛЕДНИТЕ ЕЗИЦИ: Английски, албански, арабски, арменски,
виетнамски, грузински, гръцки, датски, естонски, иврит, испански, италиански, китайски, латвийски, литовски,
македонски, немски, нидерландски, норвежки, персийски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, словенски,
сръбски, турски, унгарски, украински, фински, фламандски, френски, хинди, хърватски, чешки, шведски, японски
Агенция за преводи „АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ е сертифицирана по европейски стандарт БДС EN 15038:2006.
ОФИСИ:
Адрес: гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 77
Телефони: 02 989 98 67; 0888 888 400
E-mail: adapt@abv.bg
skype: adaptbg
Адрес: гр. Севлиево, ул. „Христо Спиридонов“ № 6
Телефони: 0675 35059; 0885 473 186
E-mail: adapt_s@abv.bg
skype: prevodi.sevlievo
http://www.adaptbg.com
http://www.facebook.com/adapt.bulgaria
http://obiavidnes.com/obiava/100419/15-otstypka-za-prevodi-ot-i-na-vsichki-ezici

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/100418/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
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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/100417/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/100416/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/100415/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-tyrjestva-rojd

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/100414/bel-i-istoriya-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
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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 медицина или друга специалност в тази сфера! Обадете се веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/100413/himiya-i-biologiya-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/100412/himiya-i-biologiya-za-matura-i-kandidat-studenti

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/100411/angliyski-i-nemski-ezik-za-matura-i-kandidat-studenti

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/100410/ispanski-ezik---matura-i-ks

Камера
Камера, OEM, водоустойчива, 1/3“ CMOS, 600 реда, 3.6 мм обектив, ИЧ-20 м
http://obiavidnes.com/obiava/100409/kamera

Бизнес Мама - Събитие за онлайн бизнес
Бизнес мама е името на първото по рода си обучение, предназначено за бъдещи интернет предприемачи с начални
познания в областта. Билети и записване: http://www.prostranstva.com/biznesmama/ Тук може да намерите повече за
самото събитие, програма, лектори. Събитието ще се проведе на 11 юни 2015.
http://obiavidnes.com/obiava/100408/biznes-mama---sybitie-za-onlayn-biznes

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/100407/3d-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.
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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/100406/3d-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/100405/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Камера
Камера, OEM, водоустойчива, 1/3" CMOS, ИЧ-40 м
http://obiavidnes.com/obiava/100404/kamera

Камера
Камера, OEM, водоустойчива, 1/3“ SHARP, 600 реда, 3.8мм обектив, ИЧ-30м
http://obiavidnes.com/obiava/100403/kamera

Камера
Камера, OEM, водоустойчива, 1/3“ SHARP, 700 реда, ИЧ-20м, 3.6мм обектив
http://obiavidnes.com/obiava/100402/kamera

Камера
Камера, OEM, водоустойчива, 1/3“ SONY CCD, 600 реда, 8mm CS обектив, ИЧ-30 м
http://obiavidnes.com/obiava/100401/kamera

Горивна помпа за VW Golf Efp430101G
Горивна помпа за VW Golf. Безплатна доставка на другия ден! Една година гаранция! За повече информация, посетете
нашия сайт autopumps. bg
http://obiavidnes.com/obiava/100400/gorivna-pompa-za-vw-golf-efp430101g

Камера
Камера, OEM, куполна, 1/3" SHARP CCD - RJ2341, ИЧ-20м
http://obiavidnes.com/obiava/100399/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
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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/100398/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 .......
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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/100397/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.
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/100396/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Камера
Камера, OEM, куполна, 1/4“ SHARP, 420L, 3.6 mm
http://obiavidnes.com/obiava/100395/kamera

Изгодна лятна ваканция
Насладете се на уникалната природа на Родопите. Предлагаме под наем отлично обзаведен апартамент в град
Велинград, който е подходящ за до 8 посетители . Всички спални помещения са обзаведени с климатик.
http://obiavidnes.com/obiava/100394/izgodna-lyatna-vakanciya

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/100393/30-50-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/100392/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/100391/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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Камера
Камера, ОЕМ, водоустoйчива 1/3“ SONY Effio-E, 700TVL, ИЧ-20М, 3,6мм
http://obiavidnes.com/obiava/100390/kamera

Fortron FP1000 в комплект с Fortron Surge Protector (6 гнезда)
Fortron FP1000 в комплект с Fortron Surge Protector (6 гнезда), 1000VA/600W, LineInteractive
http://obiavidnes.com/obiava/100389/fortron-fp1000-v-komplekt-s-fortron-surge-protector-6-gnezda

Fortron FP1500 в комплект с Fortron Surge Protector (6 гнезда)
Fortron FP1500 в комплект с Fortron Surge Protector (6 гнезда), 1500VA/900W, LineInteractive
http://obiavidnes.com/obiava/100388/fortron-fp1500-v-komplekt-s-fortron-surge-protector-6-gnezda

Fortron FP2000 в комплект с Fortron Surge Protector (6 гнезда)
Fortron FP2000 в комплект с Fortron Surge Protector (6 гнезда), 2000VA/1200W, LineInteractive
http://obiavidnes.com/obiava/100387/fortron-fp2000-v-komplekt-s-fortron-surge-protector-6-gnezda

Кабел HDMI(м) към HDMI(м)
Кабел HDMI(м) към HDMI(м), v1.4, 3m
http://obiavidnes.com/obiava/100386/kabel-hdmim-kym-hdmim

Видео сплитер Aten VS-92A
Видео сплитер Aten VS-92A, 2x VGA, 65m
http://obiavidnes.com/obiava/100385/video-spliter-aten-vs-92a

23" (58.42) Eizo ColorEdge CS230B-BK
23" (58.42) Eizo ColorEdge CS230B-BK, IPS панел, 11ms, 300cd/m2, DVI, HDMI, DisplayPort, USB
http://obiavidnes.com/obiava/100384/23-5842-eizo-coloredge-cs230b-bk

15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 3542 (DI3542I345V2U3CIS-14)
15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 3542 (DI3542I345V2U3CIS-14), дву-ядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display &
nVidia GeForce 820M 2GB (HDMI), 4GB, 500GB HDD, USB3.0, Linux, 2.4kg
http://obiavidnes.com/obiava/100383/156-3962-cm-dell-inspiron-3542-di3542i345v2u3cis-14

15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 3542 (DI3543I345VU3CIS-14)
15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 3542 (DI3543I345VU3CIS-14), дву-ядрен Intel® Core™ i3 4005U 1.7 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB HDD, USB3.0, Linux, 2.4kg
http://obiavidnes.com/obiava/100382/156-3962-cm-dell-inspiron-3542-di3543i345vu3cis-14

15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 3543 (DI3543I341VU3CIS-14)
15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 3543 (DI3543I341VU3CIS-14), дву-ядрен Broadwell Intel Core i3-5005U 2GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 1TB HDD, USB3.0, Linux, 2.4kg
http://obiavidnes.com/obiava/100381/156-3962-cm-dell-inspiron-3543-di3543i341vu3cis-14

15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 3543 (DI3543I581V2U3CIS-14)
15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 3543 (DI3543I581V2U3CIS-14), дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, HD LED
Display & nVidia GeForce GT 820M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, USB3.0, Linux, 2.4kg
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http://obiavidnes.com/obiava/100380/156-3962-cm-dell-inspiron-3543-di3543i581v2u3cis-14

15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 3543 (DI3543I781V2U3CIS-14)
15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 3543 (DI3543I781V2U3CIS-14), дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz, HD LED
Display & nVidia GeForce GT 840M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB HDD, USB3.0, Linux, 2.4kg
http://obiavidnes.com/obiava/100379/156-3962-cm-dell-inspiron-3543-di3543i781v2u3cis-14

15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 3543 (DI3543P45V2U3CIS-14)
15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 3543 (DI3543P45V2U3CIS-14), дву-ядрен Intel Pentium 3805U 1.9 GHz, HD LED Display &
nVidia GeForce 820M 2GB (HDMI), 4GB, 500GB HDD, USB3.0, Linux, 2.4kg
http://obiavidnes.com/obiava/100378/156-3962-cm-dell-inspiron-3543-di3543p45v2u3cis-14

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
http://obiavidnes.com/obiava/100377/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/100376/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

Дестилатор за вода от ТехноМаг
Домашен дестилатор за вода - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода
на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и
т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две
години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Купете сега само за 318,25 лв. и спестете 5 % от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.май 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/100375/destilator-za-voda-ot-tehnomag

Озонатор за хладилник
Пречиства въздуха и предпазва от смесване на миризми и вмирисване на хладилника. Стерилизира и удължава в пъти
срока на съхранение на зеленчуците и плодовете. Разгражда пестицидите, убива бактериите. Заема минимално място колкото едно бурканче сладко, но прави чудеса – Вашият хладилник се превърща в нов модел „БИО”. Цена: 33,90 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100374/ozonator-za-hladilnik
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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/100373/yonizator-ozonator-i-aromatizator--nastolen-ured

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/100372/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

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/100371/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Автоматична пила за пети, ходила и мазоли
Преносимо електрическо устройство за премахване на мазоли и удебелена кожа на краката. За придобиване на мека и
гладка кожа. Практична и лесна за употреба, тази електрическата пила е чудесен инструмент за отстраняване на
мазоли и груба кожа от ходилата и петите в домашни условия. Благодарение на нежното въртеливо движение на
специално разработените ролкови глави, само за няколко минути ходилата са отново меки и кадифено гладки.
Покритието от фини синтетични диамантени кристали е нежно към кожата, а рискът от нараняване е елиминиран,
благодарение на системата за контрол на натиска. Вижте подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел.
02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/100370/avtomatichna-pila-za-peti-hodila-i-mazoli

Уред против респираторни алергии
Уредът за локална фототерапия в носа за превенция и лечение с червена нискочестотна светлина с цел облекчаване
симптомите на сенна хрема и други респираторни алергии, вследствие вдишване на акари, полени, животински
косъмчета или прах. Уредът е с LCD екран, компактен, удобен и лесен за ползване, където и да се намирате.
Фототерапията включва излъчване на червена нискочестотна светлина в назалните отвори за 3-9 минути, не повече от
3 пъти на ден. Постепенно чувствителността на потребителя към алергените намалява. Два режима на работа и три
степени на интензивност, чрез които можете да настроите вашият AllergoLux: Непрекъснат и импулсен режим / Ниска,
Средна и Висока интензивност. Няма никакви странични ефекти. Уредът е напълно безвреден. Не изсушава
лигавицата.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/100369/ured-protiv-respiratorni-alergii

15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 3543 (DI3543P45VU3CIS-14)
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15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 3543 (DI3543P45VU3CIS-14), дву-ядрен Intel Pentium 3805U 1.9 GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB HDD, USB3.0, Linux, 2.4kg
http://obiavidnes.com/obiava/100368/156-3962-cm-dell-inspiron-3543-di3543p45vu3cis-14

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/100367/30-50-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/100366/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/100365/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

15.6" (39.62 cm) Dell Latitude E3540 (CA003L35401EM)
15.6" (39.62 cm) Dell Latitude E3540 (CA003L35401EM), дву-ядрен Intel Core i5-4210U 1.7/2.7GHz, FULL HD LED Display &
AMD Radeon HD 8850M 4GB, 8GB SSD & 500GB HDD, WiFi 802.11ac, Linux, 2.2kg
http://obiavidnes.com/obiava/100364/156-3962-cm-dell-latitude-e3540-ca003l35401em

ФЛЮС ЗА ДИРЕКТНО ЗАПОЯВАНЕ НА БОБИНАЖНИ ПРОВОДНИЦИ
Предлагам флюс /химически агент/ за директно калайдисване /запояване/ на тънки емайлирани бобинажни проводници без
необходимост от предварително почистване /отстраняване/ на емайллаковата им изолация
http://obiavidnes.com/obiava/100363/flyus-za-direktno-zapoyavane-na-bobinajni-provodnici

ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ИЗПРАВЯЩИ ДЮЗИ ЗА АРМАТУРНИ МАШИНИ
Предлагам износоустойчиви твърдосплавни дюзи от волфрамов карбид-кобалт /видия/ предназначени за изправящи дюзи
/втулки/ на изправно-отрезни арматурни машини за изправяне и разкрояване на арматурна стомана и стоманени телове.
Дюзите изработвам в пълно съответствие с техническите изисквания на потребителя и съобразно спецификата на
наличното производствено оборудване с цел лесен монтаж и безпроблемно оптимално функциониране
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http://obiavidnes.com/obiava/100362/iznosoustoychivi-izpravyashti-dyuzi-za-armaturni-mashini

ИЗТЕГЛЯЩИ ДЮЗИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ
Предлагам твърдосплавни и диамантени изтеглящи дюзи за производство /изтегляне/ на метални изделия: стоманени
телове, телове от припои, заваръчни телове и електроди, медни и алуминиеви проводници, метални нишки от месинг,
сребро, злато, платина, волфрам, молибден и др. -техническа помощ за оптимален избор, осигурен ремонт на дюзите
http://obiavidnes.com/obiava/100361/izteglyashti-dyuzi-za-izteglyane-na-metalni-izdeliya

КЕРАМИЧНИ ВОДЕЩИ РОЛКИ И ДЮЗИ /НИШКОВОДАЧИ/
Доставям износоустойчиви водещи керамични ролки и дюзи /нишководачи/, шлайфани и полирани, използвани в
текстилната техника, в производството на изделия от телове, за окомплектоване на кабелни машини в производството
на кабели и проводници, за бобинажни машини и др. Предоставям каталожна информация за оптимален избор
http://obiavidnes.com/obiava/100360/keramichni-vodeshti-rolki-i-dyuzi-nishkovodachi

17.3" (43.94 cm) Dell Inspiron 7746 (DI7746I7161V2W2NBD-14)
17.3" (43.94 cm) Dell Inspiron 7746 (DI7746I7161V2W2NBD-14), дву-ядрен Broadwell Intel Core i7-5500U 2.4/3.0GHz, сензорен
мулти-тъч FULL HD LED Display & GeForce 845M 2GB (HDMI), 16GB, 1TB SSHD & 8GB SSD, 2x USB3.0, Windows 8.1,
3.29kg
http://obiavidnes.com/obiava/100359/173-4394-cm-dell-inspiron-7746-di7746i7161v2w2nbd-14

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/100358/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/100357/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-tyrjestva-rojd
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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/100356/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-tyrjestva-rojd

Захранване (оригинално) за Lenovo Thinkpad E63z AIO
Захранване (оригинално) за Lenovo Thinkpad E63z AIO, M53 Tiny, M73/M73e Tiny, M93/M93p Tiny, 65W AC, (slim tip) EU/INA/VIE
http://obiavidnes.com/obiava/100355/zahranvane-originalno-za-lenovo-thinkpad-e63z-aio

Система за заключване на асансьор с чип
Контролирането на достъпа до асаньора ще повиши сигурността във вашия вход и ще увеличи събираемостта на
месечните такси.
Цена 89 лв. с монтаж. Евтини домофони от 25 лв.
http://999.bg
http://obiavidnes.com/obiava/100354/sistema-za-zaklyuchvane-na-asansyor-s-chip

Netgear PLP1200 AC1200
Netgear PLP1200 AC1200, Powerline, Passthru, 1-Port Gigabit, BNDL
http://obiavidnes.com/obiava/100353/netgear-plp1200-ac1200

Онлайн заеми
Бързи кредити от 500 до 5000лв. Кандидатстване http://doxy100.wix.com/zaem

online. Заповече информация посетете нашия сайт

http://obiavidnes.com/obiava/100352/onlayn-zaemi

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/100351/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
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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/100350/intenzivni-kursove-po-biologiya

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/100349/chehiya---nabira-rabotnici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СТРОИТЕЛИ И ЗАВАРЧИЦИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Строители и заварчици за Чехия без посредници в България :
- Зидари - 5 евро/час
- Фаянс , теракот - 6 евро/час
- Топлоизолация - 10 евро на квадрат
- ВиК - 5 евро/час
- Гипсокартон - 6 евро/час
- Шпакловка - 6 евро/час
- Арматура - 4.5 евро/час
- Ел.техници - 5 евро/час
Заварчици:
- Електродъгово - 5 евро/час
- СО2 - от 5 - 7 евро/час
- Аргон - от 6 до 8 евро/час
Трудов договор, осигуровки, аванси до заплата, осигурена квартира. Не се изисква език . Заминаване всеки ден .
Телефон за връзка : 0893 27 21 83 , 0877 25 41 39 , 00420 777 073 926
Skype : work.cz1
http://obiavidnes.com/obiava/100348/chehiya---stroiteli-i-zavarchici-bez-posrednici

ЧЕХИЯ - СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ И ЕЛЕКТРОКАРИСТИ БЕЗ ПОСРЕДНИЦИ
Складови работници и електрокаристи за Чехия без посредници в България :
- заплата 800 – 1100 евро .
- трудов договор .
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- 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/100347/chehiya---skladovi-rabotnici-i-elektrokaristi-bez-posrednici

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/100346/3d-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/100345/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Panasonic LUMIX TZ70 (черен)
Panasonic LUMIX TZ70 (черен), 12.1Mpix, 30x Optical Zoom (60x Intelligent Zoom), 3.0"(7.62cm) LCD дисплей, вграден
Wi-Fi/NFC, micro HDMI, USB, SDXC слот
http://obiavidnes.com/obiava/100344/panasonic-lumix-tz70-cheren

Български език за чужденци
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
Грамматика
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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/100343/bylgarski-ezik-za-chujdenci

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

по

http://obiavidnes.com/obiava/100342/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Френски език - Индивидуално обучение
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Френски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения и в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи , като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
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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/100341/frenski-ezik---individualno-obuchenie

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес атглийски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/100340/angliyski-ezik---individualno-obuchenieiv-malki-grupi

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 24mm BLACK on WHITE
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 24mm BLACK on WHITE, Flexible, P№TZEFX251
http://obiavidnes.com/obiava/100339/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---24mm-black-on-white

ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 36mm BLACK on CLEAR
ЛЕНТА ЗА ЕТИКЕТНИ ПРИНТЕРИ BROTHER ТИП TZ - 36mm BLACK on CLEAR, Laminated, P№TZE161
http://obiavidnes.com/obiava/100338/lenta-za-etiketni-printeri-brother-tip-tz---36mm-black-on-clear

32" (81.28 cm) Philips 32PFH5300/88
32" (81.28 cm) Philips 32PFH5300/88, Smart TV, LED Full HD, 2x HDMI, YPbPr, Scart, USB
http://obiavidnes.com/obiava/100337/32-8128-cm-philips-32pfh530088

строители-търси да назначи
Набор на персонал за работа в стройтелството за Чехия, майстори и общи работници широко спектърен профил:
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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/100336/stroiteli-tyrsi-da-naznachi

търси да назначи
Чрез съвместната ни дейност с чешката агенция по заетоста предлагаме следните работни позиции за Чехия за мъже ,
жени , семейства до 50 год.- за работа във фабрика за парфюми - чисто заплащане 850 евро , месокомбинат 900-950евро ,складови работници(мъже и жени)-(850-900евро),шоколадова фабрика-850евро,сладкарски цех-(850-900
)евро,пекарна(850евро),цех за пакетаж(750 до 900 евро), майстори строители широкоспектърен профил ( от 1100 - 1500
евро ) , заварчици на СО2 и аргон ( 1200 - 1600 евро ) , електрод ( 1000 евро ) , селско стопанство и животновъдство (
1000 евро ) , оранжерии ( 900 евро ) , складови работници от 20-30 год. за складовете на Пенни Маркет , Билла , Кауфланд
, Теско и Алберт (само мъже до 45 г. 950 евро ) , цех за сухо боядисване ( 1000 евро ) , завод на Кока Кола ( 900
евро)лаковна(750-900eвро) . Към всички оферти се дава седмичен аванс до първа заплата от 1000 - 1500 чкр ( 40 -60 евро )
. Заплатата е на следващия месец от 10-20 число за предходния. Трудов договор , осигуровки , подсигурена квартира ( към
някои от офертите е безплатна )
http://obiavidnes.com/obiava/100335/tyrsi-da-naznachi

40" (101.6 cm) Philips 40PFH4100/88
40" (101.6 cm) Philips 40PFH4100/88, LED Full HD, 2x HDMI, Scart, USB
http://obiavidnes.com/obiava/100334/40-1016-cm-philips-40pfh410088

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/100333/30-50-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/100332/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/100331/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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Чехия набира жени до 55 год. БЕЗ КОМИСИОНА
Набираме жени до 55 години за работа в складове за зеленчуци за ЧЕХИЯ
Ние Предлагаме:
- Целогодишна заетост
- Възнаграждение700 - 750 евро/месец чисто
- ТД и осигуровки по чешкото законодателство
- подсигурена квартира
- седмичен аванс от 50евро, език не е необходим да знаете, заминаване веднага групово или индивидуално.
http://obiavidnes.com/obiava/100330/chehiya-nabira-jeni-do-55-god-bez-komisiona

HAMA Moments 100 Selfie (черен)
HAMA Moments 100 Selfie (черен), монопод за "селфи" снимки, телескопична дръжка до 100см
http://obiavidnes.com/obiava/100329/hama-moments-100-selfie-cheren

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
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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/100328/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 :

Страница 78/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.05.2015

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/100327/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os

Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
ИЗКУПУВАНЕ и ПРЕХВЪРЛЯНЕ на ФИРМИ със ЗАДЪЛЖЕНИЯ .......
Предлагаме ПЕРФЕКТНО Юридическо Съдействие за ЕООД, ООД, АД, ЕАД !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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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/100326/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

Почасова работа от вкъщи
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят и изместят вашите
основни.Това,което е нужно е интернет,не повече от 30 минути на ден и абсолютно никаква инвестиция. Ако ви
удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт:
http://hameco4.wix.com/online-business
http://obiavidnes.com/obiava/100325/pochasova-rabota-ot-vkyshti

7.0" (17.78cm) Lenovo TAB 2 A7-30
7.0" (17.78cm) Lenovo TAB 2 A7-30, четири-ядрен Mediatek 1.3GHz, WiFi, GPS, BT4.0, 1GB DDR2, 16GB flash, 2MP cam +
0.3MP front, MicroSD, MicroUSB, Android 4.4 KitKat, 269g
http://obiavidnes.com/obiava/100324/70-1778cm-lenovo-tab-2-a7-30

14" (35.56 cm) Acer TravelMate P645-S (NX.VATEX.029)
14" (35.56 cm) Acer TravelMate P645-S (NX.VATEX.029), дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 1TB HDD, fingerprint 3x USB3.0, Linux, 1.52kg
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http://obiavidnes.com/obiava/100323/14-3556-cm-acer-travelmate-p645-s-nxvatex029

15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 3543 (5397063714940)
15.6" (39.62 cm) Dell Inspiron 3543 (5397063714940), син, дву-ядрен Broadwell Intel Core i3-5005U 2GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 1TB HDD, USB 3.0, Linux, 2.4kg
http://obiavidnes.com/obiava/100322/156-3962-cm-dell-inspiron-3543-5397063714940

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B50 (80EW00YQBM)
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B50 (80EW00YQBM), дву-ядрен Broadwell Intel Core i5-5200U 2.2/2.7GHz, HD LED Display
& AMD Radeon R5 M230 2GB (HDMI), 4GB, 1TB SATA HDD, fingerprint, 2x USB3.0, Free DOS, 2.00kg
http://obiavidnes.com/obiava/100321/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b50-80ew00yqbm

Чанта за лаптоп Dell Meridian II Toploader до 15.6" (39.62 cm)
Чанта за лаптоп Dell Meridian II Toploader до 15.6" (39.62 cm), черна, влагоустойчива
http://obiavidnes.com/obiava/100320/chanta-za-laptop-dell-meridian-ii-toploader-do-156-3962-cm

Sony SRS-X33
Sony SRS-X33, бяла, микрофон, преносима, Bluetooth/NFC, micro USB
http://obiavidnes.com/obiava/100319/sony-srs-x33

Sony SRS-X33
Sony SRS-X33, синя, микрофон, преносима, Bluetooth/NFC, micro USB
http://obiavidnes.com/obiava/100318/sony-srs-x33

Sony SRS-X33
Sony SRS-X33, червена, микрофон, преносима, Bluetooth/NFC, micro USB
http://obiavidnes.com/obiava/100317/sony-srs-x33

Sony SRS-X33
Sony SRS-X33, черна, микрофон, преносима, Bluetooth/NFC, micro USB
http://obiavidnes.com/obiava/100316/sony-srs-x33

TP-LINK Archer AC1900
TP-LINK Archer AC1900, 600Mbps Wireless Dual Band PCI-E Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/100315/tp-link-archer-ac1900

Давам Зъболекарски кабинет под наем в Плевен ,Дружба 4 оборудван, с разрешения, работи от
15 години
Давам Зъболекарски кабинет под наем в Плевен ,Дружба 4 оборудван, с разрешения, работи от 15 години
0885544373
http://obiavidnes.com/obiava/100314/davam-zybolekarski-kabinet-pod-naem-v-pleven-drujba-4-oborudvan-s-razresheniya-

AHD камера
AHD камера,OEM, водоустойчива 1/4“ CMOS, 1.0MP, 720P, 2.8-12mm, ИЧ-35m
http://obiavidnes.com/obiava/100313/ahd-kamera
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Преместване на дома, офиси, пиана, каси
Преместване на дома, офиси, пиана, каси Товаро разтоварни услуги, Бързо, лесно и удобно пренасяне с Хамали Транспорт
на атрактивни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/100312/premestvane-na-doma-ofisi-piana-kasi

Хамали Студенти
Хамали Студенти, Пренос на дома, офиси, складове, магазини, товарене и разтоварване, транспортни услуги София,
страната.
http://obiavidnes.com/obiava/100311/hamali-studenti

Хамали и Хамалски услуги София
Хамали и Хамалски услуги София, Преместване на мебели, багаж, офиси, жилища, товарен превоз с падащ борд на
приемливи цени.
http://obiavidnes.com/obiava/100310/hamali-i-hamalski-uslugi-sofiya

Хамалски услуги от Хамали София
Хамалски услуги от Хамали София, Преместване на Офиси, Жилища, Пиана, Каси, превоз, приемливи цени.
http://obiavidnes.com/obiava/100309/hamalski-uslugi-ot-hamali-sofiya

Преместване на дома, офиси, мебели, багаж
Преместване на дома, офиси, мебели, багаж Пренасяне, Товаро разтоварни услуги, Хамалски услуги и хамали Цени 10
лв./час, Превоз 50 лв./курс. Кашони, Продажба на Кашони.
http://obiavidnes.com/obiava/100308/premestvane-na-doma-ofisi-mebeli-bagaj

Чистене на мазета, тавани, дворове
Чистене на мазета, тавани, дворове, Почистване, Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели от
жилища.
http://obiavidnes.com/obiava/100307/chistene-na-mazeta-tavani-dvorove

Къртене, Кърти, чисти, извозва
Къртене, Кърти, чисти, извозва, комплексни и качествени къртачни услуги с дългогодишен опит в София.
http://obiavidnes.com/obiava/100306/kyrtene-kyrti-chisti-izvozva

Транспортни услуги в София и страната
Транспортни услуги в София и страната, Транспорт до 2 тона с падащ борд, обем 15 кубика, Палетна количка,
Транспорт Цени - 25 лева на час в София или 40 - 50 лева на курс, в страната - 0,60 лв./км. в зависимост от
дестинацията, заплаща се в двете посоки, времето през което се товари и разтоварва не се заплаща.
Товарен превоз на мебели, багаж, машини, палета, каси, пиана, медицинска апаратура, техника, строителни материали,
осигурени хамали.
http://obiavidnes.com/obiava/100305/transportni-uslugi-v-sofiya-i-stranata

Пренасяне на пиана, рояли
Пренасяне на пиана, рояли, Преместване и превоз на приемливи цени, дългогодишен опит, Без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/100304/prenasyane-na-piana-royali

Преместване на дома, офиси
Преместване на дома, офиси, транспортни услуги и пренасяне с опитни хамали на ниски цени по всяко време.
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http://obiavidnes.com/obiava/100303/premestvane-na-doma-ofisi

Пренасяне на мебели, багаж
Пренасяне на мебели, багаж с Хамали Перфект София, професионални хамали и хамалски услуги на достъпни цени,
точност, коректност.
http://obiavidnes.com/obiava/100302/prenasyane-na-mebeli-bagaj

Извозване на строителни отпадъци, стари мебели
Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, почистване на мазета, тавани, дворове, складове, гаражи, жилища.
http://obiavidnes.com/obiava/100301/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli

Чистене на мазета
Чистене на мазета, тавани, дворове Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограма, клони,
храсти, дървета, натоварване на превоз.
http://obiavidnes.com/obiava/100300/chistene-na-mazeta

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/100299/30-50-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/100298/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Чистене на тавани
Чистене на тавани, мазета, дворове Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограми, изхвърляне
на сметище.
http://obiavidnes.com/obiava/100297/chistene-na-tavani

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/100296/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване на стари мебели
Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване на стари мебели Чистене на мазета, тавани, двор, жилища в София.
http://obiavidnes.com/obiava/100295/izhvyrlyane-na-stroitelni-otpadyci-izvozvane-na-stari-mebeli

Кърти Чисти Извозва
Кърти Чисти Извозва, Къртене на бетон, тухла, фаянс, теракот, замазка, стени, демонтира, Професионални къртачни
услуги в София на ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/100294/kyrti-chisti-izvozva

Преместване на пиано, Пренасяне на рояли
Преместване на пиано, Пренасяне на рояли, По всяко време, евтини цени за събота и неделя.
http://obiavidnes.com/obiava/100293/premestvane-na-piano-prenasyane-na-royali

Преместване на пиано, роял
Преместване на пиано, роял, Транспорт, Професионално и експресно обслужване.
http://obiavidnes.com/obiava/100292/premestvane-na-piano-royal

Професионално пренасяне на пиана и рояли, транспорт
Професионално пренасяне на пиана и рояли, транспорт, опаковане, акордиране, продажба на пиана и рояли, качествено
обслужване на достъпни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/100291/profesionalno-prenasyane-na-piana-i-royali-transport

Преместване на каси Пренасяне на сейфове
Преместване на каси Пренасяне на сейфове /метални и огнеупорни/, превоз, дългогодишен опит, коректност, достъпни
цени.
http://obiavidnes.com/obiava/100290/premestvane-na-kasi-prenasyane-na-seyfove

Кашони, Продажба на кашони
Кашони, Продажба на кашони, чували и опаковъчни материали.
http://obiavidnes.com/obiava/100289/kashoni-prodajba-na-kashoni

Преместване на офиси
Преместване на дома, офиси, безплатен оглед и оферта за пренасяне, хамалски услуги с опит, превоз.
http://obiavidnes.com/obiava/100288/premestvane-na-ofisi

Преместване на дома
Преместване на дома, офиси, безплатен оглед и оферта за пренасяне, хамалски услуги с опит, превоз.
http://obiavidnes.com/obiava/100287/premestvane-na-doma

Преместване на дома
Преместване на дома, офиси, безплатен оглед и оферта за пренасяне, хамалски услуги с опит, превоз.
http://obiavidnes.com/obiava/100286/premestvane-na-doma

Хамалски услуги и Хамали в София
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Хамалски услуги и Хамали в София, безплатен оглед и оферта за пренасяне на жилища и офиси в удобно за Вас време.
http://obiavidnes.com/obiava/100285/hamalski-uslugi-i-hamali-v-sofiya

AHD камера
AHD камера,OEM, куполна, 1/4“ CMOS, 1.3MP, 3.6mm, ИЧ-20m
http://obiavidnes.com/obiava/100284/ahd-kamera

AHD камера
AHD камера,ОЕМ, водоустойчива, 1/2.8“ CMOS, 1.3MP, 3.6mm, ИЧ-30m
http://obiavidnes.com/obiava/100283/ahd-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
https://www.youtube.com/watch?v=UL2QbDodaUY&feature=youtu.be
Http://inkubatorbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/100282/inkubatori---niski-ceni-pozvyni-i-zatvori

IP Камера
IP Камера, OEM, водоустойчива, 2.0 MP, 1920x1080@30fps, 1/2.5“ CMOS, 2.8-12mm, ИЧ-60m, Аudio In/Out
http://obiavidnes.com/obiava/100281/ip-kamera

Детективска агенция Хамелеон!!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
проверка на алиби, издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/100280/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

Хамалски услуги
Хамалски услуги, пренасяне, де/монтаж, опаковане на мебели и багаж, транспорт в София или страната на ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/100279/hamalski-uslugi

Хамалски услуги
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Хамалски услуги, пренасяне, де/монтаж, опаковане на мебели и багаж, транспорт в София или страната на ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/100278/hamalski-uslugi

Преместване на мебели, багаж
Преместване на мебели, багаж от дома, офиса, хамалски услуги, товарен превоз в София, експресно обслужване на
най-ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/100277/premestvane-na-mebeli-bagaj

Транспортни услуги, Товарни превози с падащ борд на ниски цени
Транспортни услуги, Товарни превози с падащ борд на ниски цени в София и страната от 1 до 3 тона, Транспорт на
мебели, багаж, палета, машини, строителни материали Експресно, бързо, удобно.
http://obiavidnes.com/obiava/100276/transportni-uslugi-tovarni-prevozi-s-padasht-bord-na-niski-ceni

Товаро разтоварни услуги
Товаро разтоварни услуги, товарене, разтоварване на мебели, багаж, строителни материали, професионално и експресно
обслужване на топ цени.
http://obiavidnes.com/obiava/100275/tovaro-raztovarni-uslugi

Пренасяне на каси, Преместване на сейфове
Пренасяне на каси, Преместване на сейфове, метални шкафове Специализиран превоз Професионално обслужване.
http://obiavidnes.com/obiava/100274/prenasyane-na-kasi-premestvane-na-seyfove

IP Камера
IP Камера, OEM, водоустойчива, 2.0 MP, 1920x1080@30fps, 1/2.5“ CMOS, 3.6mm, ИЧ-30m, Аudio In/Out
http://obiavidnes.com/obiava/100273/ip-kamera

Qihan AHD камера
Qihan AHD камера, куполна, 1/4“ CMOS, 1MP, 3.6mm, ИЧ-10m
http://obiavidnes.com/obiava/100272/qihan-ahd-kamera

55" (139.7 cm) LG 55LF632V
55" (139.7 cm) LG 55LF632V, Full HD Smart TV, DVB-C/T2/S2, Wi-Fi, LAN, USB
http://obiavidnes.com/obiava/100271/55-1397-cm-lg-55lf632v

Английски език – подготовка за матура
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага индивидуална и в малки групи подготовка за матура по английски език . Занятията са
два пъти седмично по 4 учебни часа . Предлагаме и вариант в събота и неделя .
Подготовката включва :
- Работа върху основните умения четене с разбиране , слушане , писане и говорене
- Подготовка върху програмата за Държавен зрелостен изпит .
- Задълбочена работа в областта на граматиката , лексиката и стилистиката , както и върху практическото им
прилагане на предстоящия зрелостен изпит .
- Пробни изпити
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- Оценяване и рецензии
Графикът на занятията е съобразен с времето на учениците .
Предлагаме :
Курс от 130 уч. часа
Курс от 90 уч. часа
Курс от 60 уч. часа
Индивидуален курс по учебен план .
Интензивността зависи от показаното от учениците на тест за входящо ниво . Тестът е безплатен и се провежда в
дните от понеделник до петък .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/100270/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 .
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*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по английски ,немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски ,.
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/100269/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Apple iPad Air/2 (52093)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Apple iPad Air/2 (52093)
http://obiavidnes.com/obiava/100268/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-apple-ipad-air2-52093

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/100267/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по :
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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/100266/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

VIP Aдел! Гореща и страстна палавница
Писнало Ви е от нереални снимки
Поръчваш едно, а идва друго ?
Кажете Да на Желанията си с мен!
Истинска и реална!
Едно истинско и взаимно удоволствие!
Поглезете тялото и душата си!
Ще Ви накарам да забравиш за сивото ежедневие!
Обадете се за нещо реално и страстно което ще остави траен спомен в съзнанието Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/100265/vip-adel-goreshta-i-strastna-palavnica

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/100264/intenzivni-kursove-po-himiya
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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/100263/intenzivni-kursove-po-biologiya

ЕКЗОТИЧНА СТРАСТНА И МНОГО ПАЛАВА
ако ти е самотно, скучно и търсиш по-добра комбинация от чар,стил и представителен външен вид, хубава, красива,
интересна и приятна компания, търсиш удоволствие, дискретност, нещо секси,тогава си на правилното място.
отлична хигиена.
ако не дигам телефона значи съм заета и пробвай отново
http://obiavidnes.com/obiava/100262/ekzotichna-strastna-i-mnogo-palava

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy Alpha (52082)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy Alpha (52082)
http://obiavidnes.com/obiava/100261/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-samsung-galaxy-alpha-52082

Аксесоари за коса и модни бижута на едро
Фирма "Тренди Аксесорис"ООД предлага актуални дамски и детски аксесоари на едро на атрактивни цени.При нас може
да намерите стилни бижута(пръстени,обици,гривни,колиета),модерни диадеми,фиби,шноли,щипки,ластици,венчета и
още много други разнообразни продукти за малки и големи.
http://www.trendy-accessories.bg
кв. Илиянци бул. Рожен 31
Магазин.Гр.София 2239 Мол Илиянци София
Магазин:Гр.София 6114 Галерия Илиянци
Магазин: Гр.София Ул."Пиротска"21
Телефон 0888152844
http://obiavidnes.com/obiava/100260/aksesoari-za-kosa-i-modni-bijuta-na-edro

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/100259/intenziven-kurs-po-frenski-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;
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Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 25 и 27.05.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100258/intenziven-kurs-po-nemski-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/100257/intenziven-kurs-po-angliyski-ezik-za-vyzrastni

Детективска Агенция Дискрет-За цялата страна
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/100256/detektivska-agenciya-diskret-za-cyalata-strana

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/100255/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
http://obiavidnes.com/obiava/100254/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;
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- Всеки ден по 4 часа;
- Общо 72 часа.
БЕЗПЛАТЕН ВХОДЕН ТЕСТ: 22 и 24.06.
ЦЕНА – 400лв /БЕЗПЛАТЕН СЕРТИФИКАТ
http://obiavidnes.com/obiava/100253/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/100252/intenziven-kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici

Детективска Агенция АЯКС-Частен Детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/100251/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy Note 3 (52076)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy Note 3 (52076)
http://obiavidnes.com/obiava/100250/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-samsung-galaxy-note-3-52076

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy Note 4 (52075)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy Note 4 (52075)
http://obiavidnes.com/obiava/100249/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-samsung-galaxy-note-4-52075

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy S6 (52073)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy S6 (52073)
http://obiavidnes.com/obiava/100248/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-samsung-galaxy-s6-52073

Пренасяне на машини, Преместване на апаратура
Пренасяне на машини, Преместване на апаратура, медицински апарати, техника, оборудване, опит, превоз.
http://obiavidnes.com/obiava/100247/prenasyane-na-mashini-premestvane-na-aparatura

Извозване на строителни отпадъци, стари мебели
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Извозване на строителни отпадъци, стари мебели и ненужни битови боклуци Почистване и изхвърляне от мазета,
тавани, дворове, апартаменти, къщи.
http://obiavidnes.com/obiava/100246/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli

Почистване на мазета, тавани, дворове
Почистване на мазета, тавани, дворове, апартаменти, Чистене и извозване на битови и строителни отпадъци на
сметище.
http://obiavidnes.com/obiava/100245/pochistvane-na-mazeta-tavani-dvorove

Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци, стари мебели
Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци, стари мебели Почистване на битови боклуци от къщи, апартаменти,
мазета, тавани, дворове.
http://obiavidnes.com/obiava/100244/izhvyrlyane-i-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli

Пренасяне на пиана, рояли
Пренасяне на пиана, рояли, транспорт, специализирано, надеждно и сигурно преместване от екип с дългогодишен опит и
професионални умения.
http://obiavidnes.com/obiava/100243/prenasyane-na-piana-royali

Преместване на Пиано, Пренасяне на Роял
Преместване на Пиано, Пренасяне на Роял, превоз и пренос, Експресно и качествено.
http://obiavidnes.com/obiava/100242/premestvane-na-piano-prenasyane-na-royal

Пренасяне на пиана, Преместване на рояли
Пренасяне на пиана, Преместване на рояли, превоз, ниски цени, Без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/100241/prenasyane-na-piana-premestvane-na-royali

Къртене на бетон, тухла, фаянс в София
Къртене на бетон, тухла, фаянс в София, Кърти Чисти Извозва, качествени къртачни услуги на достъпни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/100240/kyrtene-na-beton-tuhla-fayans-v-sofiya

Хамали Мастър, Преместване и хамалски услуги
Хамали Мастър, Преместване и хамалски услуги, пренасяне на багаж и мебели в София, опаковане на вещи, продажба на
кашони.
http://obiavidnes.com/obiava/100239/hamali-mastyr-premestvane-i-hamalski-uslugi

Изхвърляне на стари мебели и Извозване
Изхвърляне на стари мебели и Извозване, Почистване на строителни отпадъци с контейнери, самосвали, бусове.
http://obiavidnes.com/obiava/100238/izhvyrlyane-na-stari-mebeli-i-izvozvane

Почистване на мазета, тавани
Почистване на мазета, тавани, дворове, извозване на строителни отпадъци, изхвърляне на стари мебели и други боклуци.
http://obiavidnes.com/obiava/100237/pochistvane-na-mazeta-tavani

Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели
Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели, почистване на мазета, тавани, дворове, жилища.
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http://obiavidnes.com/obiava/100236/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-stari-mebeli

Пренасяне на пиана, преместване на рояли от Пиана БГ
Пренасяне на пиана, преместване на рояли от Пиана БГ на най-ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/100235/prenasyane-na-piana-premestvane-na-royali-ot-piana-bg

Пренасяне на каси, преместване на сейфове
Пренасяне на каси, преместване на сейфове от опитен екип с подходящо оборудване и транспорт.
http://obiavidnes.com/obiava/100234/prenasyane-na-kasi-premestvane-na-seyfove

Чистене на тавани, мазета
Чистене на тавани, мазета, Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, битови боклуци, изхвърляне от жилища,
дворове.
http://obiavidnes.com/obiava/100233/chistene-na-tavani-mazeta

Извозване на стари мебели
Извозване на стари мебели, Изхвърляне на строителни отпадъци от апартаменти, къщи, дворове, тавани, мазета в
София.
http://obiavidnes.com/obiava/100232/izvozvane-na-stari-mebeli

Почистване на мазета, тавани
Почистване на мазета, тавани, Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, битов боклук с превоз, изхвърля на
депо смет.
http://obiavidnes.com/obiava/100231/pochistvane-na-mazeta-tavani

Чистене на мазета и тавани
Чистене на мазета и тавани Изхвърляне на строителни отпадъци и битови боклуци от дворове, жилища, гаражи на
ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/100230/chistene-na-mazeta-i-tavani

Чистене на мазета, Почистване на тавани
Чистене на мазета, Почистване на тавани, двор, жилища, Извозване на строителни и битови отпадъци на достъпни
цени в София.
http://obiavidnes.com/obiava/100229/chistene-na-mazeta-pochistvane-na-tavani

Пренасяне на пиано, роял
Пренасяне на пиано, роял Преместване и транспорт, опаковане, акордиране, продажби.
http://obiavidnes.com/obiava/100228/prenasyane-na-piano-royal

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy А3 (52078)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy А3 (52078)
http://obiavidnes.com/obiava/100227/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-samsung-galaxy-a3-52078

ЕФЕКТИВНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПРАКТИЧЕСКО СЧЕТОВОДСТВО - Център Максима!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА - Стара Загора Ви предлага сами да водите семейното счетоводство.
Как?
Курс по ПРАКТИЧЕСКО СЧЕТОВОДСТВО на малък и среден бизнес - 60 учебни часа, 2 пъти седмично (дневна или
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съботно-неделна форма).
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН).
ДОСТЪПНИ ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ за фирми и групи! Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без
оскъпяване!
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА ЕДНА НОВА КВАЛИФИКАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ ЖИВОТА ВИ!
http://obiavidnes.com/obiava/100226/efektivno-obuchenie-po-praktichesko-schetovodstvo---centyr-maksima

Курс - Photoshop, Illustrator, InDesign, Coreldraw в Център МАКСИМА!
В свят където визуалноста продава е необдохимо човек да познава похватите на графичния дизайн.
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – Стара Загора Ви предлага специализирани курсове в две направления:
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН, ПРЕДПЕЧАТ И РЕКЛАМА, включващ изучаване на програмите PHOTOSHOP, ILLUSTRATOR и
INDESIGN;
ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН И РЕКЛАМА, включващ изучаване на програмите PHOTOSHOP и CORELDRAW.
Всяко от обученията се провежда в рамките на 45 учебни часа. Предлагаме и отделни курсове за всяка от програмите по
Ваш избор в рамките на 30 уч.ч.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН).
Тръгнете сами към УСПЕХА!
http://obiavidnes.com/obiava/100225/kurs---photoshop-illustrator-indesign-coreldraw-v-centyr-maksima

ВИЗУАЛИЗИРАЙТЕ ИДЕИТЕ СИ чрез курс по AUTOCAD в Център Максима!
Придобийте ценна квалификация чрез специализиран курс по AutoCAD в рамките на 45 учебни часа.
AutoCAD е едно от най-популярните софтуерни приложения за проектиране и чертане. С обучение по AutoCAD, Вие
създавате здрави основи и се учите как да го използвате правилно и да работите в тази индустрия. Всеки от Вас, който
премине успешно теста и покаже компетентност, получава легитимно удостоверение.
Предлагаме и ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ, изцяло съобразено с Вашите потребности, интензитет на обучение и
ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН).
Една нова компетенция може да промени живота Ви и да отвори нови възможности пред Вас!
http://obiavidnes.com/obiava/100224/vizualizirayte-ideite-si-chrez-kurs-po-autocad-v-centyr-maksima

Овалдейте INTERNET, WORD, EXСEL до съвършенство! Запишете се на курс в Център
Максима!
Курсът - КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ - е подходящ, както за всички, които правят първите стъпки в областта на
информационните технологии, така и за онези, които вече имат натрупан опит и искат да систематизират и
задълбочат своите знания в определени насоки.
НИВО НАЧИНАЕЩИ - I ниво - включва работа с WINDOWS, INTERNET, MS Office WORD и EXСEL в рамките на 50 учебни
часа
НИВО НАПРЕДНАЛИ - II ниво - е насочено към задълбочена работа с WINDOWS, INTERNET и детайлно изучаване на
програмите MS Office WORD, EXСEL, POWER POINT, ACCESS в рамките на 50 учебни часа.
В края на обучението се издава легитимно удостоверение (ОДОБРЕНО ОТ МОН)

Страница 95/126

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

24.05.2015

ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
http://obiavidnes.com/obiava/100223/ovaldeyte-internet-word-exsel-do-syvyrshenstvo-zapishete-se-na-kurs-v-centyr-ma

ВПЕЧАТЛЕТЕ ВСИЧКИ СЪС ЗНАНИЯ ПО РЕДКИ ЕЗИЦИ - Център Максима Стара Загора!
Бъдете различни! Прибавете ОЩЕ ЕДИН ЧУЖД ЕЗИК към квалификацията си!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА - Стара Загора Ви предлага специализирано езиково обучение,
разпределено в три нива, по:
РУМЪНСКИ ЕЗИК;
ЧЕШКИ ЕЗИК;
ПОЛСКИ ЕЗИК;
ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК;
АРАБСКИ ЕЗИК;
КИТАЙСКИ ЕЗИК;
ЯПОНСКИ ЕЗИК.
Един нов език може да промени живота Ви и да отвори нови възможности пред Вас!
Дайте тласък на успеха си сами!!!
http://obiavidnes.com/obiava/100222/vpechatlete-vsichki-sys-znaniya-po-redki-ezici---centyr-maksima-stara-zagora

Станете ценнен кадър, овладявайки скандинавски взик!!! Център Максима Ви дава тази
възможност!
Днес на пазара на труда изключително ценени са онези кадри, които владеят скандинавски езици. Ако търсите
дългосрочна инвестиция на средства, време и усилия, ние Ви съветваме да изберете обучение по скандинавски език в
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА - Стара Загора. Ние предлагаме специализирано езиково обучение,
разпределено в три нива, по:
НОРВЕЖКИ ЕЗИК;
ШВЕДСКИ ЕЗИК;
ДАТСКИ ЕЗИК;
НИДЕРЛАНДСКИ (ХОЛАНДСКИ) ЕЗИК.
Има възможност за избор между различни учебни системи.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН) с посочено
ниво на владеене на езика по европейската езикова рамка.
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
http://obiavidnes.com/obiava/100221/stanete-cennen-kadyr-ovladyavayki-skandinavski-vzik-centyr-maksima-vi-dava-ta

1,2 и 3 ниво по Турски език! КЪДЕ? В Център Максима - Стара Загора!
Турция е страна с изключително добре развита пазарна икономика. Поради тази причина владеенето на турски език дава
един плюс при търсенето на работа. С какво може да Ви помогнем ние? ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
МАКСИМА – Стара Загора Ви предлага групово и индивидуално обучение по ТУРСКИ ЕЗИК за начинаещи и напреднали:
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН) с посочено
ниво на владеене на езика по Европейската езикова рамка.
Не подценявайте владеенето на още един нов език!!
ЗАПОЧНЕТЕ ОЩЕ ДНЕС ДА ВЪРВИТЕ ПО ПЪТЯ КЪМ УСПЕХА!!!
http://obiavidnes.com/obiava/100220/12-i-3-nivo-po-turski-ezik-kyde-v-centyr-maksima---stara-zagora

Отворете нови врати пред Вас със знанията си по РУСКИ ЕЗИК!
Tотално отречен преди години, днес руският език отново набира все по-голяма популярност. Близостта му с българския
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език го прави лесен за усвояване, а многообразието на руската култура – интересен и желан.
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА - Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по РУСКИ ЕЗИК
за начинаещи и напреднали в три нива.
Вие ще можете успешно да: четете, слушате, пишете и говорите. ВСИЧКИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ СА ОСИГУРЕНИ
ОТ НАС / учебник, учебна тетрадка и CD /.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН) с посочено
ниво на владеене на езика по Европейската езикова рамка.
Не се колебайте повече започнете промяната, изучавайки един нов език!!!
Дайте път на успешното си развитие с нас!
http://obiavidnes.com/obiava/100219/otvorete-novi-vrati-pred-vas-sys-znaniyata-si-po-ruski-ezik

ГРЪЦКИ ЕЗИК ЗА НАЧИНАЕЩИ ИЛИ НАПРЕДНАЛИ - Център Максима - Стара Загора!
Гърция е нашата южна съседка. Въпреки че е толкова близо, до нас на разстояние, в езиково отношение гръцкият език е
много по-различен от българския. Затова ние от ЦЕНТЪР МАКСИМА предлагаме курсове по гръцки език за хора, които
имат познания в този език и курсове по гръцки за хора, които се сблъскват за пръв път с него.
Три нива на обучение, всяко по 80 учебни часа, всеки записал се наш клиент ще развие четирите ключови умения: за
четене, слушане, писане и говорене.
Предлагаме и ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ, изцяло съобразено с Вашите потребности, интензитет на обучение и
ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН) с посочено
ниво на владеене на езика по Европейската езикова рамка.
ОТДЕЛЕТЕ ВРЕМЕ ЗА СЕБЕ СИ И СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ!
Един нов език може да промени живота Ви и да отвори нови възможности пред Вас!
http://obiavidnes.com/obiava/100218/grycki-ezik-za-nachinaeshti-ili-naprednali---centyr-maksima---stara-zagora

Говорете свободно ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК с нас - ЦЕНТЪР МАКСИМА!
Италия винаги е привличала хората със своята красота, изящество и романтична обстановка. Ако искате да се
потопите в тази обстановка ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА Ви предлага курсове по ИТАЛИАНСКИ
ЕЗИК. Без значение дали сте начинаещ или напреднал при нас ще получите необходимите знания в рамките на 80уч.ч.
ВСИЧКИ УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ СА ОСИГУРЕНИ ОТ НАС / учебник, учебна тетрадка и CD /.
Предлагаме възможност за ГРУПОВО ИЛИ ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ.
ГРУПОВОТО ОБУЧЕНИЕ се състои от 4 - 5 човека.
ИНДИВИДУАЛНОТО е изцяло съобразено с Вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
След положен тест в края на обучението издаваме ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (лицензирано от МОН) с посочено
ниво на владеене на езика по Европейската езикова рамка.
Отворете нови врати пред Вас изучавайки още един нов език!!!
http://obiavidnes.com/obiava/100217/govorete-svobodno-italianski-ezik-s-nas---centyr-maksima

Езиково обучение по най-разпространеният романски език - ИСПАНСКИЯТ!!!
Произхождащ от Испания, испанският е един от петте най-говорими езика в света.
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА предлага курс
за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво, А1 - B2 /, всяко ниво в рамките на 80 учебни часа.
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За успешното усвояване на езика с Вас ще работи опитен преподавател по системата на обучение - NUEVO VEN.
Повишете своята квалификация като започнете с един нов език!
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/100216/ezikovo-obuchenie-po-nay-razprostraneniyat-romanski-ezik---ispanskiyat

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
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
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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:
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/100215/magniti-za-ikonomiya-na-avtogorivo--powermag--ot-39-na-18-lv

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
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www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/100214/mreja-protiv-nasekomi-s-magniti-za-vrati

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy А5 (52079)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Samsung Galaxy А5 (52079)
http://obiavidnes.com/obiava/100213/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-samsung-galaxy-a5-52079

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/100212/30-50-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/100211/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/100210/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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
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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/100209/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 !
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - Ние сме Вашето Решение с
Компетентно Съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС , което е НАЙ - ВАЖНАТА част от
процедурата по прехвърлянето на фирмата !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка ... !
ОСИГУРЯВАМЕ Нов СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , Ново Седалище и Адрес за Кореспонденция –
Пълна Промяна по Обстоятелствата - Вашият АНГАЖИМЕНТ е само ЗАПЛАЩАНЕТО на процедурата !
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ЕДИНСТВЕНОТО УСЛОВИЕ за осъществяване на процедурата по прехвърлянето е Вашето дружество да няма наложен
запор на дружествени дялове ! Направете справка в сайта на Търговския Регистър !
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/100208/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi-sys-zadyljeniya---izkupuvane--os
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Покупко - Продажба на Фирми - АД, ЕАД, ООД, ЕООД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност за 1 Час ......
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
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ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100207/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

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/100206/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Проточни електрически смесителни батерии
ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
Проточни електрически смесителни батерии - това са водонагреватели с мигновено действие,
загряващи протичащата вода до 30-60 градуса в рамките от 3 до 5 секунди.
Водонагряващите смесителни батерии са високоефективни малогабаритни уреди,
които осигуряват топла вода за битови нужди с желаната от потребителя температура.
Те заместват напълно акумулиращите водонагреватели, които са с голям водосъдържател
за съхранение на предварително затоплената вода и големи размери.
Проточните бойлери, вградени в смесителни батерии са подходящи както за дома,
офиса, заведението, двора, лятната градина, така и за всяко друго място,
до което има осигурен достъп на студена вода и ел. захранване.
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Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/100205/protochni-elektricheski-smesitelni-baterii

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/100204/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
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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/100203/masajna-kushetka-magicpro-2

Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Sony Xperia Z3 (52060)
Протектор от закалено стъкло /Tempered Glass/ за Sony Xperia Z3 (52060)
http://obiavidnes.com/obiava/100202/protektor-ot-zakaleno-styklo-tempered-glass-za-sony-xperia-z3-52060

Давам Зъболекарски кабинет под наем в Плевен ,Дружба 4 оборудван, с разрешения
Давам Зъболекарски кабинет под наем в Плевен ,Дружба 4 оборудван, с разрешения, работи от 15 години
0885544373
http://obiavidnes.com/obiava/100201/davam-zybolekarski-kabinet-pod-naem-v-pleven-drujba-4-oborudvan-s-razresheniya

Разклонител ActiveJet APN8
Разклонител ActiveJet APN8, 8 гнезда, 1.5m, черен
http://obiavidnes.com/obiava/100162/razklonitel-activejet-apn8

Разклонител ActiveJet COMBO 6Gn
Разклонител ActiveJet COMBO 6Gn, 6 гнезда, 2.5m, черен
http://obiavidnes.com/obiava/100161/razklonitel-activejet-combo-6gn

Разклонител ActiveJet COMBO 9Gn
Разклонител ActiveJet COMBO 9Gn, 9 гнезда, 1.5m, черен
http://obiavidnes.com/obiava/100160/razklonitel-activejet-combo-9gn

Разклонител ActiveJet SUPREME-5CL
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Разклонител ActiveJet SUPREME-5CL, 5 гнезда, 1.5m, сив
http://obiavidnes.com/obiava/100159/razklonitel-activejet-supreme-5cl

Noctua NH-L9x65
Noctua NH-L9x65, Intel LGA2011-0/LGA2011-3/LGA1156/LGA1155/LGA1150 & AMD AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2(+)
http://obiavidnes.com/obiava/100158/noctua-nh-l9x65

Вентилатор 60mm
Вентилатор 60mm, Noctua NF-A6x25 PWM, 3000rpm
http://obiavidnes.com/obiava/100157/ventilator-60mm

A4Tech Bloody B640
A4Tech Bloody B640, геймърска, оптични суичове, USB
http://obiavidnes.com/obiava/100156/a4tech-bloody-b640

Градински стол - Adirondack
Adirondack Столове съчетават в себе си най-добрият стил на градинската мебел.Ако трябваше да избирате само един
стил за градинска мебел, тогава трябва категорично да помислите за ползите от Adirondack столове. Те са постигнали
перфектен баланс от комфорт и полезност, което ги прави идеалните мебели за открити пространства.
Една от причините заради които Adirondack столове са толкова популярни е защото те са удобни. Може да прекарате
дълго време да седите в една поза без да се чувствате схванат. Причината за това е в ъглите на седалката и
облегалката. Един добър Adirondack стол разпространява теглото ви равномерно между гърба и горната част на
краката, докато се облегнете назад под ъгъл. Тази поза е много по-удобно, отколкото да седите перфектно изправени,
което ще постави цялата ви тежест върху долната част на гръбнака.
Също така Adirondack Столове имат полезен дизайн. Допълнителните широки подлакътници са основната причина за
това. Можете да ги използвате за толкова много различни цели. Ако искате да се насладите на единичен обяд в задния
двор, може да използвате подлакътника който има форма на мини маса. Какво ще кажете за сутрешното си кафе? Защо
да седи вътре, когато можете да се насладите на почивка на открито заедно с вашата чаша кафе върху ръката на
вашия Adirondack стол между глътки. Подлакътниците са идеалното място да се остави една бира в следобедните
часове. Или ако искате да прекарате един мързелив уикенд в четене на роман или списание - Адирондак стол е точно там
за Вас.
http://obiavidnes.com/obiava/100200/gradinski-stol---adirondack

Марина 6 часа-200 лева (0897 51 00 66 )
Чаровна дама за весела компания и още нещо...1 час-60 лв.,3 часа-150 лв.,6 часа-200 лв.В София,на ваш
терен.Транспорт-20 лв.Марина-0897 51 00 66.
http://obiavidnes.com/obiava/100199/marina--6-chasa-200-leva-0897-51-00-66-

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

Инкубатори за люпене на яйца
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
с капацитет: 40 яйца,60, 80, 100, 150,и 200 яйца на изгодни цени!
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Гаранцията която поемаме е една
календарна година.
За повече информация посетете
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нашият сайт: www.inkubatorbg.alle.bg , или се
обадете на 0888291498, Skype - krasi0012.
http://obiavidnes.com/obiava/100198/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

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

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/100197/elegantni-myjki-chasovnici

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

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)
-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/100196/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv
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Детективска Агенция Фокс - Разкриване на изневери!Стара Загора
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/100195/detektivska-agenciya-foks---razkrivane-na-izneveristara-zagora

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

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
http://obiavidnes.com/obiava/100194/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

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/100193/30-50-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/100192/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/100191/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ЧЕХИЯ ГАРАНТИРАНА РАБОТА С ДОГОВОР В ЧЕХИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА
ЧЕХИЯ БЕЗ ТАКСИ В БЪЛГАРИЯ ЧРЕЗ ЧЕШКА АГЕНТУРА С ДОГОВОР ПО ЧЕШКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И
СТАЖА
СЕ
ПРИЗНАВА
В
БЪЛГАРИЯ.
ЧЕХИЯ-жени,мъже,семейства
за
печатница,пекарна,пералня,европалети,заводи,цехове,фабрики,складове,бирена фабрика,шоколадова фабрика,завод за
авточасти,цех за пакетиране на кайма,цех за пластмасови бутилки,цех за млечни продукти,цех за боядисване на
джанти,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,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/100190/chehiya-garantirana-rabota-s-dogovor-v-chehiya-chrez-cheshka-agentura

Мощен генератор на озон за въздух
Мощен генератор на озон за въздух – За премахване на миризми и вредни газове, стерилизация и дезинфекция на въздух в
жилищни, офисни, складови, транспортни и промишлени помещения, вентилационни и климатични въздуховоди.
Приложение: в хотели, транспортни средства, цехове, оранжерии, гъбарници, хранителни заведения, учебни заведения,
обществени зали, болници (вкл. операционни стаи, болнични отделения), поточни линии в хранителната промишленост, за
дълго съхранение на прясна храна в промишлени или домашни условия. С 16 програмируеми диапазона на работа за
автоматично включване в определени часове и дни от седмицата. За професионална и домашна употреба. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/100189/moshten-generator-na-ozon-za-vyzduh

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.
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Сега с безплатна доставка за цялата страна!
Промоцията е валидна за м.май 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/100188/semeen-uv-sterilizator-za-chetki-za-zybi

Мини въздухочистител с озон
Мини въздухочистител с озон – проектиран така, че да може да работи автоматично, дълго и безопасно, за да улеснява
максимално потребителя. За затворени помещения до 50 кв.м. Уредът ефективно прeмахва миризми, вредни газове,
прахови частици, алергени, въздушни микроби, спори на плесени и гъбички, и др. Увеличава кислородното съдържание и
опреснява въздуха в помещението. Предпазва от заразни микроби и бацили, прехвърляни по въздушен път. Цена 46,50 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Купете сега за 41,85 лв. и спестете 10% от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.май 2015 г.!
http://obiavidnes.com/obiava/100187/mini-vyzduhochistitel-s-ozon

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода – последно поколение технология за пречистване и
стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на
хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и
медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки, детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За
подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/100186/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

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

Дестилатор за вода
Домашен дестилатор за вода - за ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода
на планетата) за пиене, за готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и
т.н. Производителност 1 л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две
години гаранция. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
Купете сега само за 318,25 лв. и спестете 5 % от нормалната цена!
Промоцията е валидна за м.май 2015г.!
http://obiavidnes.com/obiava/100185/destilator-za-voda

Избелваща звукова четка за нормални и чувствителни зъби с 3 режима на работа
Избелваща звукова четка за нормални и чувствителни зъби с 3 режима на работа - отстранява плака и петна за по-бяла
усмивка. Идеално почиства и избелва зъбите, масажира и заздравява венците. Работи с презареждаема литиева
батерия. Звукочестотна вибрация до 34000 удара в минута. 3 броя сменяеми глави (избелваща / нормална / детска).
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! 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/100184/izbelvashta-zvukova-chetka-za-normalni-i-chuvstvitelni-zybi-s-3-rejima-na-rabota
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за мъже и жени без комисиони
вие търсите ние ви предлагаме работа.всички задължения от наша страна се изпълняват,но вие сте недоверекичиви.все
някои ви лъже.къде сте вие в случея.търсите все далаверата,а тя е РАБОТА хора.всеки ден се сблъсквам с вас но не чух
до тук дали сте работници.а инече все се интересувате колко ще взимате и безплатна ли е квартирата.за да отидеш в
ЕВРОПА да работиш,трябва да си наясно че очакват там от теб да си коректен но уви българина все някои му е виновен
и все неразбрал.да предлага ме работа но онези които си знаят цената си.порочната практика показва че българина не е
работник,а хитрец.затова го лъжат и мамят навсякаде.няма място за сърдене от ваша страна научете се да приемате
условията и живота ви ще се оправи.вие сте готови да си платите глупостта за да сте добре.но това не ви помага,а
имало измамници.не няма измамници.онези които ви предлагат работа са ополмощени от някого да му себарет хора,за
което му се плаща.както вие сами казвате няма безпатен обяд да няма прави сте.спретеда плащате и ще спечелите.но
вие сами предлагате,а после някои ви измамил.корупцията вие сами я правите.ние ви предлагаме работа,работа и пак
работа не ви изнася вярвам ви искате да излъжете чужденеца или да го надхитрите.няма как да стане повярвай те
ми.тръгна за чужбина но нямал пари това е твои проблем кандидато.отиваш да работиш там трябват ти налични пари
за да се оправиш,пари за автобус и пари за хотели.дали казах нещо грешно до тук.замислете се.искаш някой да те
изпрати някаде следвай инструкций те не променяи правилата и ще успееш.работа за италия,чехия испания има стига да
си сигурен че искаш да работиш.предлагаме работа за жени и мъже до 45г.владеещи езика са подобре защото и заплата
се по голяма.работите целогодишно с договори и усигоровки та.сключвате задължително там договорите не
тук.недавате никакви комисиони тук или там,защото когато набираш работник да работи в твоята фирма няма как да
му взимаш пари.неработим с посредници или агентури.винаги правим интервю с работниците си тук.намираме ви работа
и тогава ви изпращаме в страната която кандидаствате.запомнете го инфо недаваме .ние търсим работници и не сме
бюро справки.това което трябва да научите ви се казва в предварителния разговор.задължително с камера и микрофон
правим интервюто с вас на скаипа ни.улеснява ме ви да не идвате от цяла българия до офиса ни.за което би трябвало да е
добро за вас.заминавате до седмица след като сте одобрени.с личен превоз или автобуси.онези които търсят просто да
се спасяват от българия и нямат никаква престава къде отиват се опитваме да им разясним в чужбина е друг
свят.запомнете го дано сега вече ни търсят надежни кандидати с цел в живота.когато ни търсите моля споменавай те
точно за коя държава тук добре сме написа ли за къде ппредлагаме единствено.българи желая ви късмет ,ако предпочете
друга фирма да ви изпра ти.ние имаме всички необходи ми дук.за набиране на хора и при необходимост от ваша страна ви
ги предоставя ме за проверка.можем ,знаем и искаме да сме коректни с вас.това искаме и от вас.
http://obiavidnes.com/obiava/100183/za-myje-i-jeni-bez-komisioni

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

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/100182/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/100181/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma
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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/100180/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

0882551735 фини шпакловки.4лв. гипсова шпакловка.4лв. латекс.2лв. топлоизолация.10лв..
обръщане покрай дог
0882551735 ФИНИ ШПАКЛОВКИ, ГИПСОВА ШПАКЛОВКА. ЛАТЕКС, ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ PVC
ДОГРАМА И ВРАТИ С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА, ПРЪСКАНА МАЗИЛКА,
ВЛАЧЕНА МАЗИЛКА, ДРАСКАНА МАЗИЛКА, И ДР. МАЗИЛКИ, ЗАМАЗКИ, ЗИДАРИЯ И ДР. ДОВЪРШИТЕЛНИ
РЕМОНТИ, КАЧЕСТВОТО СЕ ВИЖДА НА МОМЕНТА, РАБОТИ СЕ БЪРЗО И КОРЕКНО И ДОГОВАРЯНЕ НА ЦЕНАТА.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА. РАБОТИ СЕ В КРАТКИ СРОКОВЕ.
http://obiavidnes.com/obiava/100179/0882551735-fini-shpaklovki4lv-gipsova-shpaklovka4lv-lateks2lv-toploizolaciya

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

Мебели и кухни от Италия
Класс Мобили Груп ООД е фирма, която е директен вносител от Италия на кухни и мебели за цялостното обзавеждане
на дома и офиса . Философията на работа на дружеството е клиентът да получи италианско качество и дизайн на една
приемлива за стандарта ни цена. Работи се както по индивидуалното желание на клиента, така и с професионалните
съвети на архитекти и дизайнери. При избора на производители Класс Мобили Груп ООД прилага най-строги критерии,
като водещ е най-доброто съотношение между качество и цена. Дружеството залага на утвърдени и перспективни
италиански производители.
http://obiavidnes.com/obiava/100178/mebeli-i-kuhni-ot-italiya

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

Интериорни и входни врати за Вашият дом!
ABC Врати Ви предлага най-добрите цени на входни и интериорни врати. Само тук ще намерите богато разнообразие от
цветове и модели. Заповядайте в шоурума ни в гр. Варна на адрес, бул. 8-ми Приморски Полк, полигона над плувния басейн
по посока ж.к. Виница. Разгледайте и другите ни предложения тук http://www.vrati-abc.com/.
Тел: 052 493 684
Моб: 0899691035
mail: office@vrati-abc.com
http://obiavidnes.com/obiava/100177/interiorni-i-vhodni-vrati-za-vashiyat-dom

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
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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

Детективска агенция Авалон- 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери, издирване, биологични родители,
наблюдение, справки, помощ на родители с трудни деца,
полиграф, технически средства, консултация с адвокат и…
Бързи, качествени, професионални детективски услуги.
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент, гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти:
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/100176/detektivska-agenciya-avalon--24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Корпоративно обучение по английски ,български , немски , руски
За повече информация :.
Телефон за контакти 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
http://obiavidnes.com/obiava/100175/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--nemski--ruski
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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/100174/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел.: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Abilityschool
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
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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/100173/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

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

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/100172/3d-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/100171/3d-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/100170/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/100169/30-50-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/100168/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/100167/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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

Медицински център за пластична хирургия „Д-р Николай Георгиев“
Важна част от дейността на медицински център за пластична хирургия „Д-р Николай Георгиев“ е свързана с предлагане
на услуги, в които не се извършва хирургическа намеса. Това са редица процедури, свързани с подмладяване, превенция на
процесите на стареене и такива, които подобряват визията Ви. Важно е да се отбележи, че центъра разполага с
най-съвременната апаратура и техника, необходима за осъществяване на съответните медико-козметична процедури.
http://obiavidnes.com/obiava/100166/medicinski-centyr-za-plastichna-hirurgiya-d-r-nikolay-georgiev

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

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
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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
начин за решение - Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ Работно Време и Почивни Дни !
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
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ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
0884 57 80 53 - Е. САНДОВ
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/100165/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 ......
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
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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/100164/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.
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Изготвяме различни търговски договори и осъществяваме процесуално представителство по търговски дела.
Кантората е специализирана във воденето на дела в областта на вещно, облигационно, семейно и наследствено право,
бракоразводни и делбени дела, осиновявания, обезщетяване и реализиране на права при непозволено увреждане,
реализиране на договорна и регресна отговорност, съдебно и извънсъдебно разваляне на договори.
В областта на административното право кантората съдейства на своите клиенти при обжалване на административни
актове и отказите за тяхното издаване, обжалване на наказателни постановления и други.
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/100163/pokupko---prodajba-na-firmi---ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-

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

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/100147/inkubatori---niski-ceni-pozvyni-i-zatvori

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

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

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 !
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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://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
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://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 !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
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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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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
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