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http://obiavidnes.com/obiava/115758

kamagra gold за мъже
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант поради своето качество и страхотна цена. Камагра е един
от най-известните секс стимуланти по целия свят, защото действа страхотно върху мъжкото либидо и е на страхотна
цена. Продукт номер едно Kamagra. http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/118623/kamagra-gold-za-myje

Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Валяк за боядисване без мръсотия E-Z Paint
Получавате
Валяк Easy Paint
4 Разширителни дръжки
Мерителен съд
Боядисвайте бързо и лесно БЕЗ мръсотия и бъркотия с E-Z Paint
Отново е време за ремонти, боядисване на тавани, пълнене на съдове с боя, слизане и качване по стълби- истински
кошмар, нали!
Представяме ви Easy Paint – самостоятелна система за боядисване на всички трудно достъпни места. Без мръсотия и
бъркотия!
Просто напълнете резервоара на Е-Z Paint с боя, затворете капачката и започвайте.
С едно напълване на Е-Z Paint боядисвате повече от 15 кв. м, страхотно нали?
Освен това спестявате и боя, тъй като Е-Z Paint има специална мембрана и разпределителна система,
която изпуска само необходимото количество боя.
Интернет магазини
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/118622/valyak-za-boyadisvane-bez-mrysotiya-e-z-paint

Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване на дископатии
Терапевтичен апарат за физиотерапевтично лечение на болки в гърба, дискова херния
ДИСКОПАТИЯ , ошипяване на гръбнака, деформации на гръбначните дискове, дископатии !!!
Уред за терапия на кръста и гръбначния стълб .
АШИ ЕЛЕКТРОДИ
ИНФРАЧЕРВЕНА ТЕРАПИЯ
МАГНИТНА ТЕРАПИЯ
ТОПЛИННА АКУПУНКТУРНА ТЕРАПИЯ
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118621/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-na-diskopatii
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Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118620/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Електронен нашийник за дресура на кучета
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
кучета-охрана,
независимо от теглото им (от 2 до 90 кг.).
При обучение и дресировка, електронният нашийник е незаменим помощник за формирането на желаното от вас
поведение на вашия любимец.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118619/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
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Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118618/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

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

Апаратът за лимфодренаж има четири работни режима на работа и три степени на натиск – нисък среден и висок.
Четирите работни програми на апарата за пресотерапия са следните:
Програма 1 – Oтслабване 1
Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
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Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/118617/limfopresa---aparat-za-presoterapiya

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

Масажните легла "MagicPRO 2" се предлагат в следните цветове: кремав, бежов, черен, червен, кафяв, розов,червен и
лилав.
Професионална преносима кушетка за масаж "MagicPRO 2" - здрава, лесна за употреба, изключително комфортна и
удобна.
Една от най-леките и компактни масажни кушетки в своя клас!
Кушетката е подходяща както за всички видове масажни и козметични процедури,
така и за иглотерапевтични и татуировъчни сеанси.
Красивата дървена рамка на козметичната кушетка, изработена от твърдата дървесина на германски европейски бук,
осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/118616/masajna-kushetka-magicpro-2

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
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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
http://obiavidnes.com/obiava/118615/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и идеални части в обл.ВРАЦА- НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и идеални части в обл.ВРАЦА- НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
–общ. Оряхово, Мизия, Бяла Слатина, Криводол, Борован, Враца, Козлодуй, Хайредин
Плащаме в брой или по банков път!
Изготвяме нужните документи !
Компетентно правно обслужване!
0887512663-Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/118614/kupuva-zemedelski-zemi-i-idealni-chasti-v-oblvraca--nay-visoki-ceni-

Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в области .ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РУСЕ, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ,
ВРАЦА, МОНТАНА с НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ.
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в области .ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РУСЕ, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ, ВРАЦА, МОНТАНА с
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ.
Плащане в брой или по банков път!
Съдействаме за изготвяне на нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС!-скици, данъчни оценки!
Компетентно правно обслужване при покупко-продажба.
Цената се определя в зависимост от големината на имота, категорията и местонахождението му. Коректно и бързо
обслужване!
Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
За контакт: 0887512663 -ПЕТРОВА
http://obiavidnes.com/obiava/118613/kupuva-zemedelski-zemi-v-oblasti-veliko-tyrnovo-ruse-pleven-lovech--vraca-m

Пик Компютър ООД - сервиз за компютри
Пик Компютър ООД вече 15 години на българския пазар изпълнява всяко желание на своите клиенти. С богатия си
асортимент от ИТ технологии и професионален сервиз за компютри в и извън гаранция, ние сме идеалният партньор в
света на високите технологии. Посетете ни сега.
http://obiavidnes.com/obiava/118612/pik-kompyutyr-ood---serviz-za-kompyutri
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Онлайн магазин за ветробрани
Ветробраните са полезна добавка за вашия автомобил. При дъждовно време и отваряне на прозорец на колата водата
няма да влезе намокри купето. Оригинални стоки на добри цени от vetrobranite.com.
http://obiavidnes.com/obiava/118611/onlayn-magazin-za-vetrobrani

Строителни материали за дома и градината от HomeMax!!
Бързо виж новите промоционални оферти от HomeMax- онлайн магазин за стоки за дома и градината, строителни
материали и други изделия. Превърни жилището си в мечтаното уютно място. За допълнителна информация, телефон
0882 820 410.
http://obiavidnes.com/obiava/118610/stroitelni-materiali-za-doma-i-gradinata-ot-homemax

kamagra за жени
Всяка опаковка камагра гел за жени съдърца 5 броя гелчета с много приятен вкус на ягода. Секс стимулант за жени е
един от най-препоръчваните, зашото прави секса много добър и възбужда много силно всяка жена.
Ако искате да изненадате жена си, приятелката си и дори любовницара вземете секс стимулант за жени kamagra orall
jelly.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/118609/kamagra-za-jeni

kamagra за мъже
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. Страхотни седем вкуса. Камагра гел е наистина най-доброто
решение за всеки мъж!http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/118608/kamagra-za-myje

отслабни с lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/118607/otslabni-s-lida

Маси от Мебели ИДЕА
Мебели Идеа предлагат цялостно обзавеждане, мебели и аксесоари за вашия дом. Мебели ИДЕА дават готови
дизайнерски решения за всяка ваша стая. Предлагаме ви квалитетни, оригинални и модерни мебели на изключително
атрактивни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/118606/masi-ot-mebeli-idea

Stelkite.com- тунинг за колата ви
Страхотни намаления на стелки за кола от stelkite.com. За допълнителен комфорт при пътувания, естетика и чистота
на вашия автомобил, заповядайте на обновения ни сайт и разгледайте горещите ни летни предложения. Големи
намаления на оригинални стоки!
http://obiavidnes.com/obiava/118604/stelkitecom--tuning-za-kolata-vi

Stelkite.com- тунинг за колата ви
Страхотни намаления на стелки за кола от stelkite.com. За допълнителен комфорт при пътувания, естетика и чистота
на вашия автомобил, заповядайте на обновения ни сайт и разгледайте горещите ни летни предложения. Големи
намаления на оригинални стоки!
http://obiavidnes.com/obiava/118605/stelkitecom--tuning-za-kolata-vi
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сексуални стимуланти
Секс стимулант черна мравка е наистина страхотен продукт с който ще задоволите и най – претенциозния си партньор.
Черна мравка се използва от милиони мъже. Искате да подобрите сексуалния си живот? Решението е едно Черна
мравка!http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/118603/seksualni-stimulanti

Юридическо Съдействие за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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 !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/118602/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

Пиана БГ
Пренасяне на пиано Преместване на роял от Пиана БГ
Пиана БГ е водеща фирма за преместване и транспорт на всички видове пиана и рояли. Занимаваме се професионално с
преместване, опаковане и транспортиране на пиана и рояли от 1999 година. Зарадвали сме с качество и достъпни цени
много клиенти които и до ден днешен ни търсят и препоръчват. Точни и коректни служители се трудят в нашата
фирма. Избирайки Пиана БГ Вие получавате качествени услуги на конкурентни цени.
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Ние предлагаме широка гама от услуги по преместване на пиана и рояли:
- опаковане и пренасяне на всички видове пиана и рояли
- транспортиране
- акордиране
- продажба на качествени пиана, рояли
- експертна оценка
- съхранение
http://obiavidnes.com/obiava/118601/piana-bg

Пренасяне на Пиано, Роял
Професионално пренасяне и транспорт на пиана и рояли.
Основно се занимаваме с пренасяне, опаковане, акордиране, продажба на пиана и рояли. Разполагаме с нужната техника
и инструменти.
Спечелили сме доверието на много институции и частни клиенти. Много наши клиенти вече се възползваха от услугите
ни и не сбъркаха.
Доказали сме се като водещи в бранша не само в качество, но и в цени на услугите.
Позвънете и се уверете!
http://obiavidnes.com/obiava/118600/prenasyane-na-piano-royal

Пренасяне на пиана и рояли
Специализирано преместване и транспорт на пиана и рояли от екип с дългогодишен опит и професионални умения.
Преместване на пиано Пренасяне на роял Превоз Пренос - Надеждност и сигурност.
Нуждаете се от преместване и транспорт на Вашето пиано или роял?
Стълбите са тесни, вити или стръмни?
Обадете ни се.
Ние знаем как.
Ще преместим Вашето пиано или роял, професионално, бързо и на добра цена!
Защо да изберете нас?
- Професионално преместване на изключително ниска цена.
- Разполагаме със специални техники и приспособления.
- Опаковане на пианото или рояла.
- Укрепване на музикалният инструмент в транспортното средство.
- Експресно обслужване.
- Отстъпки в цената всяка събота, неделя и празнични дни.
- На ваше разположение без почивен ден.
- Точни, коректни.
http://obiavidnes.com/obiava/118599/prenasyane-na-piana-i-royali

Хамали Мастър
Преместване на Дома и Офиса, Хамалски и транспортни услуги, Пренасяне на Багаж, Мебели, Пиана, Каси.
Как се определят цените за преместване на багаж и мебели в София?
Цени за хамалски услуги и пренасяне се оформят Хамали 10 лв/час, Транспортни услуги 25 лв/час в София и 0,60 лв/км в
страната.
Важен фактор при образуване на цена за хамали, товарене, разтоварване или преместване е обема на работа, за товарен
превоз цената се определя от тонажа и обема на превозното средство и на какво разстояние се транспортира стоката.
http://obiavidnes.com/obiava/118598/hamali-mastyr

Извозване БГ
В нашето ежедневие често се налага извозване на образуваните от ремонта строителни отпадъци. В друг случай се
налага да изчистите мазето или тавана от струпаните през годините стари мебели, вещи и други непотребни боклуци.
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В такива моменти се нуждаете от професионална помощ.
С придобития през годините опит, екипа на ИзвозванеБГ.дир ще реши бързо, качествено и коректно възникналия проблем.
Фирма "ИзвозванеБГ.дир" е специализирана в следните услуги:
Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели.
Почистване на мазета, тавани, дворове, жилища, офиси, гаражи, складове, магазини, покриви и много други обекти.
Контейнери, бусове, самосвали, натоварване, извозване и изхвърляне на депо смет.
Предлагаме безплатни огледи.
http://obiavidnes.com/obiava/118597/izvozvane-bg

Къртачи Alle
Професионални къртачи и къртачни услуги, кърти чисти извозва в София.
Предлагаме цялостно решение за Вашата баня, тераса или кухня.
Къртене на бетон, тухла, замазка, фаянс, теракота, подове, мазилки и всякакви настилки.
Изкъртване на баня, панелен или тухлен подпрозорец, мозайка и замазка на балкон, панелен комин, отвор за врата - бетон
и тухла.
Демонтаж на мивки, тоалетни чинии, врати, прозорци, метални каси, вана, остъкления на тераса и други.
Почистване, Събиране, изнасяне, товарене и извозване на строителни отпадъци до специализирано сметище.
Чистене на тавани, мазета, дворове, жилища, гаражи от битови отпадъци.
http://obiavidnes.com/obiava/118596/kyrtachi-alle

Извозва Почиства
Предлагаме услуги по товарене, почистване, извозване на строителни и битови отпадъци на територията на гр. София,
околните квартали и села. При нужда от чистене, събиране в чували, изнасяне и изхвърляне на строителни боклуци,
стари мебели, дограма и много други отпадъци, можете да се обръщате към "Извозва - Почиства" по-всяко време на
деня.
Извозване на строителни отпадъци, мебели, дограма, клони, храсти, битови боклуци и други.
Почистване на мазета, тавани, апартаменти, къщи, дворове, складове, гаражи, покриви.
http://obiavidnes.com/obiava/118595/izvozva-pochistva

Извозва Ово
Изхвърляне на строителни отпадъци Извозване на стари мебели в София.
Чистене на мазета, тавани, жилища, дворове, гаражи, покриви, складови помещения.
Независимо от това дали строителните отпадъци са в насипно състояние или сложени в чували Извозва.ово разполага с
различни по обем и тонаж товарни превози - самосвали, контейнери, камиони с които могат да се извозят неограничено
количество боклук и екип работници които бързо и лесно ще се справят с почистване, натоварване и извозване на
ненужните битови и строителни отпадъци. Отпадъците се изхвърлят на специализирано сметище.
http://obiavidnes.com/obiava/118594/izvozva-ovo

Транспортни услуги
Предлагаме услуги, свързани с товарен транспорт по направления в София и страната. Разчитаме на опита си и
надеждния автопарк, за да предложим качествена и точна услуга. През годините сме превозвали немалко товари на
фирми, партньори и частни лица и знаем, че всички очакват бързина, точност и добра цена, независимо от характера на
пратката.
Екипът ни може да предложи различни услуги и решения за транспорт на товари в рамките на град София.
Разнообразният ни автопарк позволява извършването на услуги от типа Товарни транспортни услуги.
Имаме опит с превозването на различни товари както за фирми, така и за частни лица. Може да разчитате на нас при
нужда от транспортна услуга в София и областта.
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/118593/transportni-uslugi
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Кърти Чисти Извозва
Предлагаме квалифицираната си помощ и техника с която можем да Ви спестим много труд и главоболия при Вашите
ремонтни дейности.
Разполагаме с най модерните и усъвършенствани професионални къртачни машини. Фирмата има налични няколко вида
камиони за извозване на отпадъци: от малки (2-3 тона) до контейнеровози.
Услугите които предлагаме са:
- къртене на бетон, тухла, фаянс, теракот, мозайка, баня, комин, стени, замазка
- демонтира, реже, събаря
- извозва строителни и битови отпадъци с контейнери, самосвали, бусове
- почистване на мазета, тавани, двор, жилища, складове, гаражи
- доставка на строителни материали
Услугите които предлагаме биха могли да отговорят на всяко предизвикателство по отношение на кърти, чисти,
извозва, къртене на труднодостъпни места, събаряне на сгради, демонтаж на всякакви видове конструкции и всичко
друго свързано с къртачните услуги.
Доверете се на Кърти Чисти Извозва!
http://obiavidnes.com/obiava/118592/kyrti-chisti-izvozva

Хамалски услуги София
Преместване на багаж, мебели, дома, офиси, пиана, рояли, каси, сейфове, апаратура, машини.
Опаковане на домакински прибори, мебели, багаж, архив и документация, де/монтаж, Продажба на кашони и опаковъчни
материали.
Товаро разтоварни услуги, товарене или разтоварване на стоки на/от ТИР-ове, контейнери, вагони.
Транспортни услуги в София и страната.
Извършваме безплатни огледи на офиси и жилища.
Наша основна цел са Вашето спокойствие, удовлетвореност и опазване на имуществото Ви при преместване и
транспортиране.
http://obiavidnes.com/obiava/118591/hamalski-uslugi-sofiya

Хамали Перфект
Преместване на дома и офиси (Безплатни огледи и консултации).
Пренасяне на мебели, багаж, кашони, офис документация.
Преместване на пиано, роял, сейфове, каси, офис техника, медицинска апаратура, машини.
Опаковане, монтаж – демонтаж.
Товарене и разтоварване на/от Тирове, камиони, контейнери.
Транспортни услуги за София и страната.
Извозване на строителни и битови отпадъци.
Почистване на дворове, мазета, тавани, жилища, гаражи, складове.
http://obiavidnes.com/obiava/118590/hamali-perfekt

Хамали София
Желаете преместване, професионални Хамалски услуги или Транспорт, ние от Хамали София ще отговорим на Вашите
изисквания като Ви предложим тези услуги с високо качество и на достъпни цени. Разполагаме с надежден персонал и
поддържан авто-парк, с който имаме готовност да направим възможно всяко преместване и да се справим с всички
хамалски услуги за най-кратко време.
Хамали и Хамалски услуги София
Преместване на мебели, багаж, офиси, жилища, складове, магазини.
Пренасяне на пиана, рояли, каси, сейфове, офис техника, медицинско оборудване, апаратура, машини.
Товаро разтоварни услуги.
Продажба на кашони, опаковане.
Транспортни услуги в София и страната с падащ борд, транспорт на всякакви стоки и товари до 5т.
Изхвърляне на строителни и битови отпадъци.
Почистване на мазета, тавани, дворове, жилища, складове, гаражи, покриви.
Къртачни услуги.
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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: Асеновград, Алдомировци, Белащица, Бенковски, Благоевград,
Блатец, Боденец, Ботевград, Браниполе, Братя Даскалови, Брестник, Брестовица, Бухово, Буковлък,Бургас, Варвара,
Верен, Веслец, Виница, Владимирово, Войсил, Войводиново, Враца, Гелеменово,Главиница-Силистренско,
Главиница-Пазарджик, Голям чардак, Говедаре, Горни Воден, Горно-Александрово, Градина, Граф-Игнатиево, Гранит,
Димчево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно,Забърдо, Загоре, Златитрап,
Златна Панега, Звъничево, Звездица, Злокучене,Ивайло, Извор, Иваняне,Игнатиево-Варна, Извор, Изгрев-Благоевград,
Исперихово, Ихтиман, Кадиево,Калековец, Калояново, Караджово, Караджалово, Кътина, Катуница, Козарско,
Костиево, Кочево, Кортен, Костелево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово-Конаре, Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара
Загора, Леново, Лом, Любимец, Луковит, Мало Конаре, Манолово, Марково, Медковец, Мененкьово, Мездра, Милево,
Мирово, Мокрище, Мулдава, Нови Искър, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари, Осеново, Отец Кирилово, Павелско,
Пазарджик, Перущица,Перник, Питово, Плевен, Пловдив-прослав, Пловдив-Коматево,
Пловдив-север,Пожарево,
Православен, Първенец, Паталеница, Радиново, Раднево, Ракитово, Равда, Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево,
Синитово, Симеоновец, Симеоновград, Скутаре, Смоляновци, София-Връбница, Стамболийски, Стара Загора, Строево,
Сухозем, Търняне, Тича, Тополчане, Тополи, Тянево, Триводици, Труд, Твърдица, Устина, Хасково, Храбрино, Цалапица,
Царацово, Церово, Черна гора, Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол.
GSM: 0887644838
Email: S@APOLLON.NET
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/118588/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

сексуални стимуланти
Cialis / Циалис е един от качествените секс хапчета за без странични ефекти.CIALIS ще задоволите и най-изискания
парньор в леглото.Cialis ви дава мощ, сила и здрава ерекция.Cialis е продукт номер едно в света, предпочитан от милиони
мъже по света.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/118587/seksualni-stimulanti

Продавам 27дка с. Братя Даскалови
Продавам земеделска земя 27дка на едно място, в землището на с. Братя Даскалови, област Стара загора. Води се лозе
но половин имот е младо но изоставено лозе и другия половин е нива. Наблизо минава и отклонение от газопровод.
Имот номер: 077070 - 27.001дка. Подходящ е за лозе, лавандула и други насаждения.
Цена: 650 лв/дка
http://obiavidnes.com/obiava/118586/prodavam-27dka-s-bratya-daskalovi

Под наем 140дка,на 8км от Варна на асфалт
Давам под наем земеделска земя- обработваема нива 140 дка на едно място, в землището на с.Звездица, община Варна.
Нивата има 565м лице на асфалт за квартал Боровец и Аспарухово, има ток и е на 8км от град Варна.
Може нотариално заверен дългосрочен договор.
Наем: 100 лв/дка
http://apollon.net/la/zvezdica.html
http://obiavidnes.com/obiava/118585/pod-naem-140dkana-8km-ot-varna-na-asfalt

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: Асеновград, Алдомировци, Белащица, Бенковски, Благоевград,
Блатец, Боденец, Ботевград, Браниполе, Братя Даскалови, Брестник, Брестовица, Бухово, Буковлък,Бургас, Варвара,
Верен, Веслец, Виница, Владимирово, Войсил, Войводиново, Враца, Гелеменово,Главиница-Силистренско,
Главиница-Пазарджик, Голям чардак, Говедаре, Горни Воден, Горно-Александрово, Градина, Граф-Игнатиево, Гранит,
Димчево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно,Забърдо, Загоре, Златитрап,
Златна Панега, Звъничево, Звездица, Злокучене,Ивайло, Извор, Иваняне,Игнатиево-Варна, Извор, Изгрев-Благоевград,
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Исперихово, Ихтиман, Кадиево,Калековец, Калояново, Караджово, Караджалово, Кътина, Катуница, Козарско,
Костиево, Кочево, Кортен, Костелево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово-Конаре, Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара
Загора, Леново, Лом, Любимец, Луковит, Мало Конаре, Манолово, Марково, Медковец, Мененкьово, Мездра, Милево,
Мирово, Мокрище, Мулдава, Нови Искър, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари, Осеново, Отец Кирилово, Павелско,
Пазарджик, Перущица,Перник, Питово, Плевен, Пловдив-прослав, Пловдив-Коматево,
Пловдив-север,Пожарево,
Православен, Първенец, Паталеница, Радиново, Раднево, Ракитово, Равда, Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево,
Синитово, Симеоновец, Симеоновград, Скутаре, Смоляновци, София-Връбница, Стамболийски, Стара Загора, Строево,
Сухозем, Търняне, Тича, Тополчане, Тополи, Тянево, Триводици, Труд, Твърдица, Устина, Хасково, Храбрино, Цалапица,
Царацово, Церово, Черна гора, Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол.
GSM: 0887644838
Email: S@APOLLON.NET
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/118584/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Продавам 900дка обработваема земеделска земя
Продавам 900дка обработваеми ниви в едно землище-шест местности, на 10 км от град Пловдив между селата
Златитрап-Кадиево-Брестовица
Цена: 2000лв/дка
http://apollon.net/la/brestovica.html
http://obiavidnes.com/obiava/118583/prodavam-900dka-obrabotvaema-zemedelska-zemya

сексуални стимуланти
Секс стимулант черна мравка е наистина страхотен продукт с който ще задоволите и най – претенциозния си партньор.
Черна мравка се използва от милиони мъже. Искате да подобрите сексуалния си живот? Решението е едно Черна
мравка!http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/118582/seksualni-stimulanti

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,
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, непълнолетни и зависими...,
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/118581/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

Нови модели входни и интериорни врати на достъпни цени.
Вратата е изключително важна за облика на жилището. При нас ще откриете невероятни предложения на интериорни
стъклени и входни врати в многообразие от модели, цветове и размери на конкурентни цени. Ще получите обширна
информация за предлаганите модели, както и насоки, за да направите най-подходящия избор. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/118580/novi-modeli-vhodni-i-interiorni-vrati-na-dostypni-ceni
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Интериорни врати от Порта Нова Пловдив
Голямо разнообразие на модели и цветове на интериорни врати на изгодни цени можете да намерите в шоурум Порта
Нова на бул. Шести септември 225 в Пловдив. Произвеждат се в 6 различни цвята - светъл дъб, златен дъб, череша ,
венге, орех , бяло. Големи налични количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/118579/interiorni-vrati-ot-porta-nova-plovdiv

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 www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите 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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118578/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
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 www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите 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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118577/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

отслабни с мейзитанг
Нека започнем така.Това е единствения напълно натурален продукт, който е създаден от точна комбинация на билки,
които на 100 % ще ви накарат да отслабнете и то значително без каквито и да е лишения, досадни диети, тежки
тренировки и странични ефекти, както при някои други хапчета за отслабване! www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/118576/otslabni-s-meyzitang

Kъщи и вили за гости в Цигов Чарк
Къщи за гости COLORI са разположени в едно от най - красивите кътчета на България – на брега на язовир Батак,
наричан още морето на Родопите. Райо
http://obiavidnes.com/obiava/118575/kyshti-i-vili-za-gosti-v-cigov-chark

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите 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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118574/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
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 www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите 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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118573/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Пълно счетоводно обслужване на български физически и юридически лица
Пълно счетоводно обслужване на български физически и юридически лица
Акаунт Плюс-Минус ЕООД е специализирана счетоводна къща за пълно счетоводно обслужване на български физически и
юридически лица.
Нашата дейност е подчинена на професионалната етика и поверителност в отношенията с клиентите, индивидуален
подход и внимание към детайлите.
Нашите услуги включват:
http://obiavidnes.com/obiava/118572/pylno-schetovodno-obslujvane-na-bylgarski-fizicheski-i-yuridicheski-lica

Счетоводно обслужване на фирми от А до Я.
Счетоводно обслужване на фирми от А до Я.
• ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ЮРИДИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
• ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ НА ПЪРВИЧНИ СЧЕТОВОДНИ ДОКУМЕНТИ,
• ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ДДС ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗДДС.
• ИТРАСТАТ ДЕКЛАРАЦИИ
• ТРЗ—ВСИЧКО СВЪРЗАНО С НАЗНАЧАВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ВАШИЯ ПЕРСОНАЛ В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ДЕЙСТВАЩОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.
• ДЪЛГОТРАЙНИ АКТИВИ
• ИЗГОТВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕВОДИ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДЪРЖАВНИЯ И МЕСТНИЯ
БЮДЖЕТ, ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ.
• ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ, ИЗГОТВЯНЕ И ПОДАВАНЕ НА ГОДИШНИ ДАНЪЧНИ ДЕКЛАРАЦИИ В СЪОТВЕТСВИЕ
С НОРМАТИВНАТА УРЕДБА И ДЕЙСТВАЩАТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА СТРАНАТА.
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• ПРЕДСТАВЛЯВАНЕ ПРЕД ВСИЧКИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С УТОЧНЕНИЯ НА ДАНЪЧНИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРИ РЕВИЗИИ.
гр. Русе ул. "Александровска" 1-3, вх.2, ет.5
тел.: 082/858 071
моб.: 0878178971
0888 220 113
E-mail: account_plus_minus@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118571/schetovodno-obslujvane-na-firmi-ot-a-do-ya

Устни преводи от и на Румънски език
Устни преводи от и на Румънски език консекутивен превод при:
Консекутивен превод представлява устен превод, при който преводачът изслушва изказването на един участник и после
го интерпретира. Този вид устен превод е подходящ при малки срещи, нотариални заверки, посещения на работни терени,
работни обеди, конференции-в България и Румъния,търговски преговори-в България и Румъния,фирмени презентации-в
България и Румъния,бизнес срещи-в България и Румъния,преводи на конференции, семинари и други
мероприятия,телефонни преговори, други.
Минималната заетост на устните преводи в Русе е минимум 2 часа, а извън Русе е за минимум - 6 часа.
Цената се определя на час след договаряне ,като се отчита времето от започването на ангажимента /примерно при
пътуване до Р.Румъния от пресичането на ГКПП Дунав Мост до момента на завръщането на територията на
Р.България/ , за един преводач.
Придружаване съпровождане на частни лица и делегации бизнес пътуване в България и Румъния при осъществяване на
контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци или други ситуации, налагащи познаване на обстановката
и езика.
За информация:
Viber, WhatsApp - 0889 819 102; 0899 819 102; 0877108946
Skype: denislav_marinov
e-mail: d_marinow71@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118570/ustni-prevodi-ot-i-na-rumynski-ezik

Отнетите шофьорски книжки в Румъния
Отнетите шофьорски книжки в Румъния – проблем за все повече българи-ние знаем какво е решението на този проблем.
В 15-дневен срок след датата на отнемането, книжката може да бъде взета от Вас.
Проблеми със органите на Пътна Полиция в Румъния -Отнети шофьорски книжки,други административни и пътни
нарушения.
Отнетите шофьорски книжки в Румъния – проблем за все повече българи-ние знаем какво е решението на този проблем.
В 15-дневен срок след датата на отнемането, книжката може да бъде взета от Вас.
Цена: По договаряне
За информация:
Viber, WhatsApp - 0889 819 102; 0899 819 102; 0877108946
http://www.bulgaria-lawyer.com
Skype: denislav_marinov
e-mail: d_marinow71@abv.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/118569/otnetite-shofyorski-knijki-v-rumyniya

Вратите за вашият дом на достъпни цени- Врати Русе!
Врати Русе Ви предлага нестандартни и качествени модели на интериорни и входни врати. При нас ще намерите
разнообразие от цветове, а цените ще са изненадващо добри. Заповядайте и се уверете сами на ул. Борисова 44 или в
сайта ни www.vratiruse.com.
Моб: 0894627366
Моб: 0895691033
Тел: 082/ 59 45 23
Email: vratiruse.1@gmail.com
web: http://www.vratiruse.com/
http://obiavidnes.com/obiava/118568/vratite-za-vashiyat-dom-na-dostypni-ceni--vrati-ruse

Детективска Агенция ДИСКРЕТ 0888116420 Русе Велико Търново Шумен Варна
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.
0888116420/0988757375
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/118567/detektivska-agenciya-diskret-0888116420-ruse-veliko-tyrnovo-shumen-varna

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив Пловдив Стара Загора Ямбол
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 Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/118566/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv-plovdiv-stara-zagora-yambol

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
- БЕЗ капене
- Без стълба
- по-малко разходи
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- по-малко време
- по-малко напрежение
Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/118565/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
http://obiavidnes.com/obiava/118564/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Пречиствател на въздух с , йонизатор, озонатор и НЕРА филтър
Пречиствател на въздух с , йонизатор, озонатор и
НЕРА филтър, с дистанционно управление
1. Използва принципа на изпускане на електрони под действието на
високо напрежение за получаване на отрицателни йони и активен кислород , посредством ултравиолетово лъчение бързо
унищожаващи бактерии, вируси, акари и други
микроорганизми, ефектно предотвратяват заболяванията предавани по въздушен път.
2. Неутрализира вредните газове, абсорбира и отстранява цигарения дим, а така също и други миризми, правейки въздуха
чист и свеж.
3. UV лъчението се използва за предотвратяване на разпространение на
заболяванията, като унищожава бактериите прихванати в НЕРА филтъра.
4. Вградения вентилатор с две степени на работа (за по-малки и
по-големи , за по-чисти или по-замърсени помещения) ускорява разнасянето на заредените частици в целия обем на
помещението.
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5. Използването на специален въздушен филтър – двуслоен /един слой с
активен въглен и един слой с НЕРА филтър , гарантира захващането на частици с големина –
0.03микрона.
6. Комбинацията от UV лампа и HEPA филтър се счита за най ефективния метод за
премахването на алергени, вируси, миризми, лек прах и други твърди частици.
7. Ефективно прихваща много замръсители, в това число и летливи
органични съединения, миризми, цигарен дим и микроорганизми.
8 .Ново - възможност за озониране на вода

За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118563/prechistvatel-na-vyzduh-s--yonizator-ozonator-i-nera-filtyr

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118562/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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,
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осигурява необходимите за спокойна работа здравина и стабилност на масажното легло и предотвратява
възможността
от появата на неприятни шумове и скърцане по време на масажа.
Описание на професионалното сгъваемо масажно легло MagicPRO :
O Дъжина: 190 см, Дължина с опората за глава: 220 см
O Ширина: 70 см, Ширина с подложката за ръка: 95 см
O Регулируема височина от 63 см до 84 см
O Работно тегло: 250 кг. (включително натиска на масажиста)
O Статично натоварване: 950 кг.
O Тапицерия: Винил (материал на основата на полимери)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
Преносимата масажна кушетката " MagicPRO 2" се състои от 2 секции. Дървеният материал, използван за направата
на сгъваемото козметично легло е германски европейски бук.
Масажната кушетка е тапицирана с винил -водоустойчив и устойчив на масажно олио материал на основата на
полимери.
http://obiavidnes.com/obiava/118561/masajna-kushetka-magicpro-2

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
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Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
http://obiavidnes.com/obiava/118560/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Стик за селфи с вграден Bluetooth
Стик за селфи с вграден Bluetooth
Селфи стик -Удължител за селфи -Селфи монопод със вграден Блутут
Новият монопод с вграден Bluetooth бутон за по-лесно и удобно снимане
Mono Pod поставка и удължител за телефон, фотоапарат или камера за лесни и винаги перфектни портретни снимки.
Съвместимост с Apple Iphone и Android от 3.0 нагоре.
500 г. максимална маса на прикаченото устройство.
Дължина от 20 см. до 97 см. Обща дължина с дръжката и стойката 110 см.
Капацитет на батерията: 45mAh.
Зареждане напрежение: DC 5V.
Време за зареждане: 1 час.
Време на готовност: 100 часа.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118559/stik-za-selfi-s-vgraden-bluetooth

2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision
2 бр очила за нощно и дневно шофиране HD Vision WrapArounds
HD Vision & NightVision - 2 чифта очила за перфектна видимост на пътя! Шофирате, четете или играете голф тези
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очила ще ви направят свидетели на изцяло ново преживяване!
Тегло - 0.200 кг.HD NightVision - очила за нощно шофиране
Изработени специално за акцентиране върху релефите. Подобряват визуалния комфорт по време на шофиране и
допринасят за отчетливото разпознаване на обектите, за перфектна яснота през нощта.
Намаляват вероятността от заслепяване, причинено от фарове и улично осветление.
Подобряват видимостта при здрач и при лоши атмосферни условия.
Прилягат добре, могат да се носят върху диоптрични очила.
Комбиниран модел с широки стъкла и с малки отстрани, от жълт акрил.Рамка от пластмаса.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/118558/2-br-ochila-za-noshtno-i-dnevno-shofirane-hd-vision

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3DKOEV-DESIGN 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/118557/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

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 www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите 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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118556/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
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 www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите 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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118555/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom
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Интериорни врати на топ цени Европейско качество
В магазин „Доорманн” предлагаме интериорни врати, изработени от HDF- материал със 3D PP ламинатно покритие!
Както и GRADDE Немско качество и дизайн,със специално покритие Hartfein клас А и клас А++. Разполагаме с
разнообразни модели в различни цветове. За съвет и компетентно мнение, заповядайте на бул. „Източен” 121 А.
http://obiavidnes.com/obiava/118554/interiorni-vrati-na-top-ceni-evropeysko-kachestvo

Входни,интериорни,алуминиеви и стъклени врати
Врати Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. В
шоурумa, ще намерите богат избор от модели и цветове. Всички предлагани модели врати за Бургас са с постоянна
складова наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/118553/vhodniinteriornialuminievi-i-stykleni-vrati

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в неделя от 10.00
до 13.00, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало -07.08.2016г.
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/118552/kurs-po-finski-ezik--nivo-a1

Курс по турски език А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по турски език по системата Hitit, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и
петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 100 учебни часа. Начало: 07.09.2016г. Цена 270 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/118551/kurs-po-turski-ezik-a1

Курс по шведски език – А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по шведски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Rivstart. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Часовете се провеждат в
събота от 10.00 до 13.00ч., всичко 50 учебни часа. Начало – 03.09.2016г. Цена 200 лв.
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/118550/kurs-po-shvedski-ezik--a1

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК за начално ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, ниво А1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Курсът се провежда два пъти
седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 08.08.2016г. 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/118549/kurs-po-nemski-ezik-za-nachalno-nivo

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – второ ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Berliner Platz Neu, второ ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало:
09.08.2016г. 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/118548/kurs-po-nemski-ezik--vtoro-nivo

КУРС ПО РУСКИ ЕЗИК – първо ниво
Учебен център Орбис организира курс по руски език по системата ЖИЛИ-БЫЛИ, А1. В процеса на обучение се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на руски език. Курсът се провежда
вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 50 учебни часа. Цена 180 лв. Начало: 09.08.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас
време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център „Орбис“
ул. „Мизия“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/118547/kurs-po-ruski-ezik--pyrvo-nivo

Курс по английски език – за средно напреднали
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език, B1. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 03.08.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
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/118546/kurs-po-angliyski-ezik--za-sredno-naprednali

Курс по английски език А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език. По време на обучението се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се акцентира
върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до
20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 03.08.2016г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв. на час.
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/118545/kurs-po-angliyski-ezik-a2

Курс по румънски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60 учебни
часа. Цена – 250 лв. Начало: 12.09.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/118544/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Курс по румънски език – ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60 учебни часа. Цена
– 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/118543/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

Вечерен курс по испански език – начално ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало:
16.08.2016г.
Цена 200 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
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/118542/vecheren-kurs-po-ispanski-ezik--nachalno-nivo

Курс по испански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 10.00 до 13.00 ч., всичко 60 учебни часа. Начало – 23.07.2016 г. Цена 200 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
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/118541/kurs-po-ispanski-ezik--pyrvo-nivo

Курс по разговорен бразилски
Учебен център Орбис организира разговорен курс по бразилски португалски. Курсът е предназначен за хора учили или в
момента изучаващи португалски 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, веднъж седмично – неделя от 13.30 до 15.30 часа. Начало на
курса: 07.08.2016г. 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/118540/kurs-po-razgovoren-brazilski

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 25.07.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/118539/kurs-po-brazilski-portugalski-----a1

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - второ ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugu
http://obiavidnes.com/obiava/118538/kurs-po-portugalski-ezik----vtoro-nivo

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - първо ниво
Учебен център Орбис организира курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Aprender
portugu
http://obiavidnes.com/obiava/118537/kurs-po-portugalski-ezik----pyrvo-nivo

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
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: 09.09.16г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/118536/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира съботен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 230 лв.
Продължителност 70 часа, веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.00 часа. Начало- 10.09.2016г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
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/118535/kurs-po-frenski-ezik--a1

Разговорен курс по ИТАЛИАНСКИ език
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
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по определени теми. Продължителност 30 часа, веднъж седмично (петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало на курса:
09.09.16г. 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/118534/razgovoren-kurs-po-italianski-ezik

Съботен курс по италиански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично - събота от 14.00 до 17.00 часа. Цена: 250 лева.
Начало 10.09.2016.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/118533/syboten-kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти в седмицата- понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30
часа. Цена: 250 лева.
Начало 26.09.2016.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. Мизия N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/118532/kurs-po-italianski-ezik--a1

Съботен курс по италиански език – B2
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, B2. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/118531/syboten-kurs-po-italianski-ezik--b2

Езикови курсове за деца
Учебен център Орбис организира летни интензивни курсове за деца по английски, италиански, португалски, испански и
френски език. Курсовете са предназначени за ученици от 9 до 13 години и са с продължителност един месец. В процеса на
обучение ще бъдат развивани и надграждани знанията на децата по съответния език. Часовете се провеждат всеки
делничен ден от 10.00 до 13.00 часа или от 13.00 до 16.00 часа. Цената е 200 лева за един месец. Начални дати: 04.07.16г.
и 01.08.16г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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/118530/ezikovi-kursove-za-deca

Всякакви видове врати
Борман България ви предлага всякакви видове врати: полски, турски, руски....2 години гаранция. Безплатно взимане на
размери, модели на склад с възможност за монтаж до 7 дни.
Сайта ни е:
http://doors-sofia.com/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул.
Дойран 9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се
слиза на спирка Дойран
http://obiavidnes.com/obiava/118529/vsyakakvi-vidove-vrati

сексуални стимуланти
Виагра е много добре познат сексуален стимулант. Когато се заговори за Viagra, винаги се вижда усмивка на лицето.
Това е може би един от най-известните секс хапчета, добре познати на пазара и използвани от хиляди мъже за
повдигане на сексуалното либидо (мощ), подобряване на ерекцията, задържане на преждевременна еякулация и подобрено
усещане при възбуда.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/118528/seksualni-stimulanti

Най-добрите цени на интериорни врати
Изборът на интериорни врати в Пловдив е наистина богат.Предлагаме разнообразие от модели и цветове. Цените ни
започват от 199 лв. Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика).
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://obiavidnes.com/obiava/118527/nay-dobrite-ceni-na-interiorni-vrati

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 www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
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За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118526/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
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 www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите 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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118525/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и
,абитуриентски баловe 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Професионално видеозаснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 882 http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/118524/profesionalno-videozasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojd

област ПЛЕВЕН– Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и ИДЕАЛНИ части в: общ. Долна Митрополия,
Гулянци, Никопол, Белене, Кнежа, Левски, Червен Бряг, Пордим, Плевен, Долни Дъбник,
Искър. -НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ!
област ПЛЕВЕН– Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и ИДЕАЛНИ части в: общ. Долна Митрополия, Гулянци, Никопол, Белене,
Кнежа, Левски, Червен Бряг, Пордим, Плевен, Долни Дъбник, Искър.
-НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ!
Цени в зависимост от големината на имота, категорията и местонахождението му, арендния договор
Плащаме в брой пред НОТАРИУС или по банков път!
Изготвяме нужните документи за изповядване на сделката пред НОТАРИУС!
Компетентно правно обслужване!
0887512663-Петрова
Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
http://obiavidnes.com/obiava/118523/oblast-pleven-kupuva-zemedelski-zemi-i-idealni-chasti-v-obsht-dolna-mitropoliya-

Изкупува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в обл.ВРАЦА и обл.МОНТАНА!!!
Изкупува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в обл.ВРАЦА и обл.МОНТАНА!!!
-обл.ВРАЦА–общини Бяла Слатина, Криводол, Борован, Оряхово, Мизия, Козлодуй, Враца, Хайредин
-обл.МОНТАНА - общ. Лом, Якимово, Медковец, Вълчедръм, Брусарци, Бойчиновци
Цената се определя в зависимост от землището, големината, категорията, начина на ползване!!!!!!!!
Сделката се осъществява пред Нотариус!
Изготвяне на скици, данъчни оценки и др.документи.

Страница 29/58

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

31.07.2016

0887512663-Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/118522/izkupuva-zemedelski--zemi-v-oblvraca-i--oblmontana

област ЛОВЕЧ – КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ, и идеални части в
общ.Ловеч, общ.Луковит, общ.Угърчин, общ.Ябланица - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ -

общ.Летница,

област ЛОВЕЧ – КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ И ГОРИ, и идеални части в общ.Летница, общ.Ловеч, общ.Луковит,
общ.Угърчин, общ.Ябланица - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ Ловеч, Летница, Луковит, Бежаново, Дерманци, Карлуково, Угърчин, Слатина, Горан, Горско Сливово, Горно Павликене,
Владиня, Александрово, Дойренци, Карлуково, Петревене, Казачево, Йоглав, Дренов, Крушуна, Къкрина, Деветаки,
Чавдарци, Славяни, Баховица, Лисец, Радювене, Пресяка, Сливек, Умаревци, Гостиня, Кърпачево, Абланица, Брестово,
Врабево, Добревци, Орешене и др.
Плащаме в брой пред НОТАРИУС или по банков път!
Изготвяме нужните документи за изповядване на сделката пред НОТАРИУС!
Компетентно правно обслужване!
За контакт : 0887512663-Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/118521/oblast-lovech--kupuva-zemedelski-zemi-i-gori-i-idealni-chasti-v---obshtletnica-o

обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО– Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и ИДЕАЛНИ ЧАСТИ - НАЙ-ВИСОКИ
ЦЕНИ !
обл.ВЕЛИКО ТЪРНОВО– Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и ИДЕАЛНИ ЧАСТИ - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
oбщ.Павликени, Свищов, Полски Тръмбеш, Стражица, Велико Търново, Лясковец, Горна Оряховица, Сухиндол !
Цени в зависимост от големината на имота, категорията и местонахождението му, арендния договор
Плащаме в брой пред НОТАРИУС или по банков път!
Изготвяме нужните документи за изповядване на сделката пред НОТАРИУС!
Компетентно правно обслужване!
0887512663-Петрова
Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!!!!!!!!!
Ако сте от друг град ще Ви насочим към най-близкия до вас наш офис!
http://obiavidnes.com/obiava/118520/oblveliko-tyrnovo-kupuva-zemedelski-zemi-i-idealni-chasti---nay-visoki-ceni-

област РУСЕ!– Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и части от неделени имоти в общ. Бяла, Ценово,
Ветово, Две могили, Борово, Русе, Сливо поле, Иваново!НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
област РУСЕ!– Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ и части от неделени имоти в общ. Бяла, Ценово, Ветово, Две могили,
Борово, Русе, Сливо поле, Иваново!НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
Плащаме в брой или по банков път!
Изготвяме нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС-скици, данъчни оценки!
Компетентно правно обслужване!
0887512663-Петрова
Доверете се на дългогодишният ни опит и професионално обслужване!
http://obiavidnes.com/obiava/118519/oblast-ruse-kupuva--zemedelski-zemi-i-chasti-ot-nedeleni-imoti--v-obsht-byala-ce

Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в области .ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РУСЕ, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ,
ВРАЦА, МОНТАНА с НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ.
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в области .ВЕЛИКО ТЪРНОВО, РУСЕ, ПЛЕВЕН, ЛОВЕЧ, ВРАЦА, МОНТАНА с
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ.
Плащане в брой или по банков път!
Съдействаме за изготвяне на нужните документи за финализиране на сделката пред НОТАРИУС!-скици, данъчни оценки!
Компетентно правно обслужване при покупко-продажба.
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Цената се определя в зависимост от големината на имота, категорията и местонахождението му. Коректно и бързо
обслужване!
Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
За контакт: 0887512663 -ПЕТРОВА
http://obiavidnes.com/obiava/118518/kupuva-zemedelski-zemi-v-oblasti-veliko-tyrnovo-ruse-pleven-lovech--vraca-m

Gps навигация за камион и кола
Интернет магазин Hesperus. bg е специализиран в продажба на GPS навигация за автомобили, таблети с навигация,
навигация за камиони и аксесоари - голям избор на модели на доказано най - ниски цени. Пазарувайте онлайн и се сдобийте
с качествена навигация с подробни карти.
http://obiavidnes.com/obiava/118517/gps-navigaciya-za-kamion-i-kola

Хотел в Цигов Чарк
Хотел La casa се на мира на брега на язовир Батак, в прекрасната планинска местност Цигов Чарк с надморска височина
1100 метра
http://obiavidnes.com/obiava/118516/hotel-v-cigov-chark

Уроци по математика в Пловдив
Школа
по
математика
и
компютърни
науки
Питагор=========================================================================
======================
http://obiavidnes.com/obiava/118515/uroci-po-matematika-v-plovdiv

Дигитален компас с барометър, алтиметър и термометър – 8 в 1
Мултифункционален дигитален компас 8 в 1 – този уред се отличава с висока точност, защото работи с оригинален
швейцарски сензор. Освен като компас, уредът може да бъде използван още като висотомер (алтиметър), термометър,
барометър с 24-часова прогноза на времето, влагомер (хигрометър), часовник с аларма, „вечен“ календар и мощно LED
фенерче. Необходим помощник при активни занимания, като туризъм, катерене на скали, обхождане на пещери,
туристическо колоездене, къмпингуване, риболов, рафтинг, яхтинг и други подобни. Високо качество на най-добра цена!
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/118514/digitalen-kompas-s-barometyr-altimetyr-i-termometyr--8-v-1

Курсове по математика за кандидат-студенти!
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по математика за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Подготвителните курсове по математика за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния
процес на курсистите: опитни преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Пробни изпити
• Проверка на домашни работи
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/118513/kursove-po-matematika-za-kandidat-studenti

Курсове по География за кандидат-студенти на Родина!
Курсовете за кандидат-студенти по География на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички
университети и техните приемни изпити по География.
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Подготвителните курсове по География за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния процес
на курсистите: опитни преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Седмични тестове
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/118512/kursove-po-geografiya-za-kandidat-studenti-na-rodina

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+" - София
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/118511/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101----sofiya

Курсове по История за кандидат-студенти на Родина!
Курсовете за кандидат-студенти по История на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички
университети и техните приемни изпити по История.
Вашата подготовка ще премине поетапно през историческите събития от българската история. Обучението се
провежда в малки групи. Курсовете включват седмични тестове, домашни работи и постоянен контрол върху учебния
прогрес. Гарантираме ви, че с нашите курсовете по история ще учите с интерес и ще постигнете отлични резултати!
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Седмични тестове
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/118510/kursove-po-istoriya-za-kandidat-studenti-na-rodina

Ултразвукова ваничка за скоростно почистване
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, 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/118509/ultrazvukova-vanichka-za-skorostno-pochistvane
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Ултразвукова пералня с нано-сребърна технология от ТехноМаг
Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично решение от ултразвуковия уред за пране и
почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60% перилен препарат, 100% омекотители.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - забравете и гладенето.
Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки, гуменки, чанти,изделия от изкуствена
кожа и т.н. Успешно се използва за ултразвуков масаж и лечение на травми, за лекуване на кожни заболявания и
артрит,за "състаряване" на пресна ракия за 12 часа и др. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/118508/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-ot-tehnomag

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/118507/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda-s-2-dyuzi

Кана за жива и мъртва вода – 69 лева
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/118506/kana-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Подготвителни курсове по Химия за кандидат-студенти на Родина!
Курсовете за кандидат-студенти по Химия на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички университети
и техните приемни изпити по Химия.
Курсовете по Химия се провеждат в малки групи. Курсистите в групите по Химия са на различна възраст - от ученици в
десети клас до завършили професионалисти.
Подготвителните курсове по Химия за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния процес на
курсистите: качествени преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Пробни изпити
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/118505/podgotvitelni-kursove-po-himiya-za-kandidat-studenti-na-rodina

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
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дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/118504/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Дестилатори 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/118503/destilatori-za-voda

Курсове по биология за кандидат-студенти!
Курсовете за кандидат-студенти по Биология на Родина включват подготовка за кандидатстване във всички
университети и техните приемни изпити по Биология.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Подготвителните курсове по Биология за кандидат-студенти на Родина включват всичко необходимо за учебния процес
на курсистите: качествени преподаватели, обучение в малки групи, постоянен контрол.
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Пробни изпити
• Проверка на разработени теми
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/118502/kursove-po-biologiya-za-kandidat-studenti

Озонатори за въздух и вода – ТехноМаг
Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания
и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почистват и
обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните
продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др.
Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/118501/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--tehnomag

Курсове по английски език за кандидат-студенти!
Център Родина организира кандидатстудентски курсове по английски език за кандидатстване във всички университети.
Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост. Записванията за тази учебна година са до
изчерпване на местата! Моля, не чакайте последния момент, за да успеете да се включите в курсовете!
Целогодишни курсове за кандидат-студенти
• 4 учебни часа на седмица
• 1 учебен час = 45 минути, два блока с 30 минути почивка
• График: събота или неделя
• Учебни материали за работа в час
• Седмични тестове и упражнения
• Проверка на домашни работи
• Постоянен контрол върху учебния прогрес
http://obiavidnes.com/obiava/118500/kursove-po-angliyski-ezik-za-kandidat-studenti
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Йонизатор и озонатор на въздуха
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 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/118499/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

сексуални стимуланти
ЧЕРНА МРАВКА е най-продавания мъжки секс стимулант за подобряване на ерекцията. Доказано е , че секс стимулант
ЧЕРНА МРАВКА значително увеличава притока на кръв към пениса, което допринася за много, яка и качествена ерекция,
която ще задоволи всеки партньор. Black Ant е секс хапче с което ще сте лъв в леглото. www.сексстимуланти.com
http://obiavidnes.com/obiava/118498/seksualni-stimulanti

Врати Варна-Brama
http://vrati-brama.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B
2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0/=>Нашия магазин за интериорни
врати Варна предлага над 60 модела интериорни врати с изключителен дизайн.Като интериорните врати,
произвеждани от нас са с най-различна структура :– масив дърво– с пълнеж тип „пчелна пита – с пълнеж „тръбчето
ПДЧ“
http://obiavidnes.com/obiava/118497/vrati-varna-brama

Входни и интериорни врати на изключителни цени!
Искате качество, стил и съвършенство?
c
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Тел.: 0894/614-730
Офис: 0899/691-096
e-mail: officevarna@doormann.bg
http://varna.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118496/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

Специални цени на входни и интериорни врати!
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/118495/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Блиндирана входна врата код Т587, цвят Златен дъб
блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм прахово боядисан метал и 10 мм MDF – фрезовани панели с ламинатно
покритие. Размери на вратата с касата – 92/200 см.
В комплекта са включени:
Регулируема каса за зид с дебелина до 34 см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
Обков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
дръжка за външната страна /пасивните дръжки, които предлагаме са два типа – “полумесец” и “пура”/; шпионка с
метално чукче; панти;
Два секретни патрона с по три ключа; трета допълнителна ключалка; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки
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против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата;
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF – ламинирани панела – всеки по 10 мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата.
Лицевия и задния панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на модела. Касата е
регулируема и може да облече зид с дебелина до 34 см (с възможност и до 44 см срещу допълнително заплащане).
Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с “Г-образна” лайсна на прага,
което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две независими заключващи системи
DAF – моноблок, всяка с по три активни шипа. Добавена е и трета скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна.
**Повърхността на вратата е без UV – защита и подлежи на захабяване в следствие на слънчевите лъчи и влагата. Не е
подходяща за излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата.
http://obiavidnes.com/obiava/118494/blindirana-vhodna-vrata-kod-t587-cvyat-zlaten-dyb

Врати Експерт Пловдив –експертното решение за Вашия дом!
Само във Врати Експерт Пловдив предлагаме най-добрите оферти за вашия интериор и екстериор. При нас е
най-голямото разнообразие от качествени модели блиндирани входни, интериорни, алуминиеви и стъклени врати класически и нестандартни, подходящи за всеки вкус.Качеството е безкомпромисно, а ниските цени са гарантирани!
Очакваме ви на адрес: Пловдив, бул. „Дунав”44 – очакваме ви!
http://obiavidnes.com/obiava/118493/vrati-ekspert-plovdiv-ekspertnoto-reshenie-za-vashiya-dom

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 www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите 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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118492/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
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 www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите 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:
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www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118491/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Всякакви видове врати
Борман България ви предлага всякакви видове врати на приемливи цени с 2 години гаранция и безплатно взимане на
размери,има налични модели който могат да се монтират до 7 дни.
Сайта ни е: http://vrati-borman.com/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул. Дойран
9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се слиза на
спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/118490/vsyakakvi-vidove-vrati

Стархотни летни цени на входни, стъклени и интериорни врати
Предлагаме голямо разнообразие от модели и цветове, качество на достъпни цени и бързи монтажи! Заповядайте в
шоурум Врати Експерт гр Варна. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/117746/starhotni-letni-ceni-na-vhodni-stykleni-i-interiorni-vrati

Заем ВАКАНЦИЯ до 3000 лв
Заем ВАКАНЦИЯ до 3000 лв. Подробности в сайта. http://syborg.wix.com/smspari
http://obiavidnes.com/obiava/118489/zaem-vakanciya-do-3000-lv

Електровъдица - продавам
Продавам електрическa въдицa .
https://www.youtube.com/watch?v=DVaBbiUMnGs&feature=youtu.be
0892374714 www.doxy100.wix.com/ribar doxy100@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118488/elektrovydica---prodavam

Металотърсач - монетарник
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.) Не се влияе от вода, метални соли в
почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация. В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на
професионални и любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи".
http://obiavidnes.com/obiava/118487/metalotyrsach---monetarnik

Заеми до 7000 лв.
Заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години. Не ни пишете имейли - не ги четем.
Повече инфо на телефон 0988838774 и нашия сайт. www.panda2012.tk
http://obiavidnes.com/obiava/118486/zaemi-do-7000-lv

Инкубатори лятна промоция
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене, брой на яйцата по ваш избор.
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни
Инкубатор аналогов, полуавтоматичен:
40яйца - 95 лв
60яйца - 145 лв.
80яйца - 185 лв
100яйца - 220 лв
Инкубатор аналогов, автоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца - 175 лв.
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, полуавтоматичен:

Страница 37/58

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

31.07.2016

40яйца - 125 лв
60яйца -165 лв.
80яйца - 200 лв
100яйца - 240 лв
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, автоматичен:
40яйца - 150 лв
60яйца - 190 лв.
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
Http://bginkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/118485/inkubatori--lyatna-promociya

Ремонт на покриви - София
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/118484/remont-na-pokrivi---sofiya

Ремонт на покриви - Пловдив
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/118483/remont-na-pokrivi---plovdiv

Ремонт на покриви - Бургас
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
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.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/118482/remont-na-pokrivi---burgas

Строителни услуги
-монтаж на Американски безшевни улуци и тръби.
-пренареждане на керемиди.
-отстраняване на течове.
-обшиване на комини,капандури.
-хидроизолация.
-теракот, фаянс, камък и др.
-стеннаизолация.
-топлоизолация.-(алпинисти)
-груб строеж, кофраж, зидария.
-всякакви замазки, мазилки, шпакловки.
-всякакво боядисване.-(алпинисти)
-всякакви довършителни ремонти.-(алпинисти)
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/118481/stroitelni-uslugi

Магазин за дрехи - стартиране на законен бизнес
Магазин за дрехи - Информационен бизнес пакет от МЕТАСОФТ, осигурява информация за това, какви документи са ви
необходими, от къде се изваждат, какъв е реда в който трябва да бъдат подадени, колко време отнема за да бъдат
обработени, дължимите такси към съответните органи. Като цяло, всичко необходимо за да стартирате законен
Магазин за дрехи в България.
http://obiavidnes.com/obiava/118480/magazin-za-drehi---startirane-na-zakonen-biznes

Качествени интериорни и входни врати на супер цени
Врати Порта Нова предлага богато разнообразие от интериорни и входни врати на изключително атрактивни цени. В
шоурумa, ще намерите богат избор от модели и цветове. Всички предлагани модели врати за Варна са с постоянна
складова наличност, което гарантира кратки срокове за изпълнение на поръчката Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/118479/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

отслабни с мейзитанг
Нека започнем така.Това е единствения напълно натурален продукт, който е създаден от точна комбинация на билки,
които на 100 % ще ви накарат да отслабнете и то значително без каквито и да е лишения, досадни диети, тежки
тренировки и странични ефекти, както при някои други хапчета за отслабване!www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/118478/otslabni-s-meyzitang

Gaming Support Agent - Persian / Iranian
As a member of our Client's Player Support team you are going to provide AWESOME game support to all players their gaming
community using support tools. You will engage with our Client's players in offline conversations, in-app chat and voice and
provide feedback to our Client's team in Finland. You will be an ambassador of a brand and the first point of contact for players.
You will be in charge of the players’ issues until a resolution has been identified. The role requires customer service experience and
a passion for the client’s brand and for delivering a world class customer experience to the gaming community.
Missions:
• Provides excellent customer service and technical support to gamers via email in Persian/Farsi and English.
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• Provides a positive customer experience through, efficient, friendly, high quality response
• Fields customer inquiries across all support channels:
- Member Services
- In-Game Support
- Technical Support
• Completes translations from English to required language for standard texts and templates.
• Maintains a good working knowledge of games, services and mobile devices technical support.
• Assists with knowledgebase maintenance, FAQ review, and pre-formatted responses.
• Takes part in, and encourages active participation in team discussion activities.
Essential Criteria:
• Must have right to work in EU or refugee status
• Be able to demonstrate a keen interest and passion for online and mobile gaming
• Native speaker level in Persian/Farsi
• Fluency in written and spoken English
• Specialist Expertise - Demonstrates expertise with internet, internet application, iOS, Android and Windows mobile devices,
mobile gaming; Good understanding of MS Windows and MS Office or equivalents
• Working with Others - Team player with strong problem solving and conflict management skills; Friendly proactive attitude and
great communicator in challenging situations
• Problem Solving - Demonstrates problem solving and troubleshooting skills; Good reasoning and analytical skills
• Planning & Organising - Good multi-tasking and typing skills
• Creativity - Ability to think out of the box to amaze players and teammates
Preferential Criteria:
• Fluency in additional support language(s)
• Passion for games
• Customer Focus - 6 months outstanding customer service experience in a service driven environment
http://obiavidnes.com/obiava/118477/gaming-support-agent---persian--iranian

Facebook Customer Representative with Turkish
Are you passionate about online advertising and new technology and would you like to join one of the leading companies
worldwide?
Facebook has reinvented social interaction and is the number one networking company with hundreds of millions of daily users.
Responsibility
• Provide support to small and medium-sized businesses (SMBs) to help them grow across multiple channels - chat, email and
phone;
• Support and expand the self-serve advertising base for SMB clients in the online and digital advertising domain;
• Provide pre and post-sales support for all self-service products;
• Provide product and tool support to enhance clients’ experience;
• Identify trends and solve problems facing multiple SMB clients;
• Resolve customer issues in a timely manner, pro-actively communicate to clients on progress and pro-actively identify areas
where clients can improve usage of our solutions.
• Provide vital product insights and feedback from our customers to engineering.
Your Profile
• Near native Turkish Speaker;
• Good knowledge of English (B2 level);
• Familiarity with online advertising products and social media;
• +1 year working in a customer service related role;
• Excellent communication skills: verbal, written, listening skills;
• Flexible and quick learner, able to adapt to continuously evolving SMB needs to help clients grow their business on the
advertising platform;
• Experienced in Call Center environment / Customer Support role;
• Ability to multi-task and work under pressure;
• Availability Monday to Sunday, including rotating weekends;
• Eligible to work in Portugal.
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Our Offer
• Excellent work opportunity in a leading multinational company;
• Stable work and career progression;
• Fixed-term, renewable employment contract;
• Intensive training and integration phase;
• Long-term career opportunities;
• Free organized sport activities and events;
• Private health insurance after 6 months of employment;
• Reimbursement of your initial flight costs after 9 months* and airport pick up*;
• Annually complementary return flight to your home country (within Europe);*
• Possibility to live in one of our Client's apartments*.
*for candidates who relocate to Lisbon
If you are interested in this job opportunity, please send your CV in English.
All applications will be treated in strict confidentiality. Only short-listed candidates will be contacted for an interview. IC Recruiting
Ltd. Recruitment license from National Agency of Employment No 1355/- exp. 26.09.2016
http://obiavidnes.com/obiava/118476/facebook-customer-representative-with-turkish

Travel Advisor with Turkish
Our Client is one of the leading online tour operators worldwide.
Striving to be the absolute best in customer care and customer satisfaction, our Client has many partner companies, offering a
variety of solutions for all the needs of travelers. Together with its affiliates our Client is responsible for over 100 locations in more
than 60 countries.
Responsibility
• Assist customers while online booking of hotels, holiday packages and other travel-related services;
• Telephone booking of services / sales (for incoming customer calls only);
• Provide helpful and effective service for both “in travel” and “post travel” concerns;
• Assist customers with questions regarding payment, changes, cancellation or any other concerns.
Your Profile
• Native level of spoken and written Turkish (mandatory);
• Good level of English (preferably B2);
• Passionate about traveling;
• Familiarity with the travel industry (popular destinations, airlines, hotel chains);
• Contact Center experience is a plus;
• Good working knowledge of computers, MS Office and common internet applications;
• Excellent communication skills and interpersonal skills;
• Availability between 07h00 and 17h00 from Monday to Friday;
• Authorization to work within the EU (mandatory);
• Eligible to work in Portugal.
Our Offer
• Excellent work opportunity in a leading multinational company;
• Stable work and career progression;
• Intensive training and integration phase;
• Private health insurance after 6 months of employment;
• Fixed-term, renewable employment contract;
• Long-term career opportunities;
• Reimbursement of your initial flight costs after 9 months and airport pick up;*
• Annually complementary return flight to your home country (within Europe);*
• Possibility to live in one of our Client's apartments;*
• Free organized sport activities and events.
*for candidates who relocate to Lisbon
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If you are interested in this job opportunity, please send your CV in English.
All applications will be treated in strict confidentiality. Only short-listed candidates will be contacted for an interview. IC Recruiting
Ltd. Recruitment license from National Agency of Employment No 1355/- exp. 26.09.2016
http://obiavidnes.com/obiava/118475/travel-advisor-with-turkish

E-Commerce Customer Support with Turkish
Our Client stands for the newest generation of a virtual marketplace. This is how the future of commerce looks like.
Using sophisticated algorithms, our Client creates personalized recommendations for products their customers love, making sure
the best and most interesting products are shown to their users in the app and their inbox often before they know they want it.
If you love working on all areas of the stack and to solve challenging problems, join our Client's team now!
Responsibility
• Support the customer before, while and after purchase;
• Assistance with concerns regarding payment transactions and shipping;
• Assistance with concerns regarding a broad range of customer accounts issues;
• Mostly written communication with end users, so your written skills are essential.
Your Profile
• Native level of written and verbal communication skills in Turkish;
• Good computer and Internet skills;
• Good / elegant writing style;
• Demonstrates sympathy and empathy;
• Excellent communication skills, interpersonal skills and team spirit;
• Flexibility and resilience;
• Fast learning capacity;
• Experience in telephone customer service / call center environment (preferred);
• Authorization to work within the EU (mandatory);
• Eligible to work in Portugal.
Our Offer
• Excellent work opportunity in a leading multinational company;
• International career in a multicultural environment;
• Possibility of cooperation with leaders in various industries;
• Stable work and career progression;
• Long-term development opportunities;
• Fixed-term, renewable contract with the possibility of permanent employment;
• Private health insurance after 6 months of employment;
• Accommodation in a room in an apartment owned by our Client;*
• Initial flight expenses refund;*
• Free annual flight to country of origin (within EU);*
• Free Portuguese language courses, water sport activities, soft trekking and much more!
*For relocated applicants
If you are interested in this job opportunity, please send your CV in English.
All applications will be treated in strict confidentiality. Only short-listed candidates will be contacted for an interview. IC Recruiting
Ltd. Recruitment license from National Agency of Employment No 1355/- exp. 26.09.2016
http://obiavidnes.com/obiava/118474/e-commerce-customer-support-with-turkish

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
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proffesionals
For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Tel.: 02/8438363; 0898714495.
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/118473/bulgarian-for-foreigners

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/118472/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. Работи
се по системата ЖИЛИ-БЫЛИ . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
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/118471/ruski-ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по РУМЪНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Цена: 15 лева на учебен час.
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/118470/individualno-obuchenie-po-rumynski-ezik

Индивидуално обучение по унгарски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите "Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. Уроците може да се
провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи.
Цена: 12 лева на учебен час.
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/118469/individualno-obuchenie-po-ungarski-ezik

Индивидуално обучение по ФИНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714495, 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/118468/individualno-obuchenie-po-finski-ezik

Индивидуално обучение по ТУРСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
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/118467/individualno-obuchenie-po-turski-ezik

Индивидуално обучение по ГРЪЦКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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/118466/individualno-obuchenie-po-grycki-ezik

Индивидуално обучение по ШВЕДСКИ език
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Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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/118465/individualno-obuchenie-po-shvedski-ezik

Индивидуално обучение по ФРЕНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
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/118464/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik

Индивидуално обучение по АНГЛИЙСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата New ENGLISH FILE или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
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/118463/individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik

Индивидуално обучение по НЕМСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” , „Em neu” или система по избор, всички нива.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Цена: 12 лева на учебен час.
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/118462/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

Индивидуално обучение по ИСПАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
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Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/118461/individualno-obuchenie-po-ispanski-ezik

Индивидуално обучение по ИТАЛИАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
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/118460/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

Индивидуално обучение по ПОРТУГАЛСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. Работи се по системата „Aprender portugues” или друга система по избор. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
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/118459/individualno-obuchenie-po-portugalski-ezik

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски. Обучението се провежда във всички нива според
Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 12 лева на учебен час (A1 –
B2) и 14 лв. на учебен час (С1 – С2).
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/118458/individualno-obuchenie

Инкубатори за люпене на яйца
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 18яйца,35,55,75,100 и 150яйца.Гаранцията е една календарна година.Начина за употреба е
лесен дори за начинаещи 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 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
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www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118457/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

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/118456/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/118455/profesionalno-video-zasnemane-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-tyrjestva-rojd

Ремонт на покриви - София
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/118454/remont-na-pokrivi---sofiya

Ремонт на покриви - Пловдив
.пренареждане (претърсване) на керемиди
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.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/118453/remont-na-pokrivi---plovdiv

Ремонт на покриви - Бургас
.пренареждане (претърсване) на керемиди
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0885 369 424- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
ИЗПРАТЕТЕ ВАШЕТО ЗАПИТВАНЕ ПО Е-mail:angeliy@abv.bg И НИЕ ЩЕ ВИ ВЪРНЕМ С ГОТОВА ОФЕРТА.
http://obiavidnes.com/obiava/118452/remont-na-pokrivi---burgas

отслабни с lida
Lida Slim или както я знем Lida стара формула е най-силния и качествен билков продукт за много бързо и лесно
отслабване.Само за месец ще свалите от 6 до 12 килограма, без диети или тренировки. Гарантираме, че всеки един
използвал от нашата оригинална Lida Slim е отслабнал и е останал наш клиент, който ни е благодарил и препоръчал на
близки и познати.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/118451/otslabni-s-lida

Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме от
Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
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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ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
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 !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/118450/prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-soli

Пътна помощ и автосервиз Ревс в София
Рекс София предлага денонощна пътна помощ за почти всички видове автомобили за територията на София и
страната. Нашите услуги са на доказано високо професионално ниво при репатриране на автомобили. Бързо обслужване
и конкурентни цени. Очакваме ви!
http://obiavidnes.com/obiava/118449/pytna-pomosht-i-avtoserviz-revs-v-sofiya

ПРОДАЖБА И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА
ТОДОРОВ МАШ ГРУП ПРЕДЛАГАНАЛИЧНИ СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЗА ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА:
КОЛЕСНИ БАГЕРИ
ВАЛЯЦИ-1,5т,3т,10т/ръчноводими,траншейни/
МИНИ ЧЕЛНИ ТОВАРАЧИ
ВИБРОПЛОЧИ
ВИБРТОРИ ЗА БЕТОН – 1,5м,2м,4м и 6 метрови
ФУГОРЕЗИ
КЪРТАЧИ
ОТРЕЗНИ МАСИ
ТРАМБОВКИ
ПЕРДАШКИ
ДИСКОВЕ,ТАВИ И ЛОПАТКИ
ХИДРАВЛИЧНИ ЧУКОВЕ и др.
Разгледайте всички наши актуални предложения и цени на www.todorov-mash.com
ТОП ЦЕНИ И КАЧЕСТВО !
http://obiavidnes.com/obiava/118448/prodajba-i-otdavane-pod-naem-na-stroitelna-tehnika

Корейска козметика - KoCos Bulgaria
KoCos Bulgaria е онлайн магазина, в който ще откриете кремове от охлюви и натурална козметика от Южна Корея. Тази
козметика е много специфична и уникална, защото е силно обвързана с древната история на корейските разкрасителни
ритуали. Преди да прочете всички съставки в кремовете от охлюви и добре да знаете какво е философия
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„отвътре-навън“ и защо корейците са превърнали в култ грижите за красива кожа. Посетете блога на KoCos и се
докоснете до корейските традиции.
http://obiavidnes.com/obiava/118447/koreyska-kozmetika---kocos-bulgaria

Дрегери - алкохолни тестери
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/118446/dregeri---alkoholni-testeri

Инфрачервени лампи за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа 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, 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/118445/infracherveni-lampi-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Пластири за детоксикация на организма - 10 бр. -9 лева
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/118444/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma---10-br--9-leva

Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект
Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект – спа терапия у дома. Минерализира и повишава
PH на водата, като същевременно я насища с отрицателни йони под въздействието на 100% естествени минерали.
Топлата вода активира минералите да излъчват и дълги инфрачервени лъчи (FIR ефект), изключително полезни за
подобряване на кръвоносната система. Премахва хлор, тежки метали, бактерии и твърди соли. Алкалната баня
стимулира имунната система, има антиоксидантни и детоксикиращи свойства, подмладява тялото, оздравява и
освежава косата. Идеално почиства и хидратира кожата, преодолява стреса и умората на тялото. Профилактично
средство срещу кожни заболявания. Допълнителна екстра е наличието на 8 вида воден масаж по избор, като се сменят
броя на отворите - съответно силата и начина на завихряне на водната струя. По този начин може да се масажират
320 точки по цялото тяло за релаксиране на уморените мускули, за регулиране баланса на вегетативната нервна
система, за подобряване работата на мозъка, за успокояване нервната система, за подобряване настроението и съня, за
стимулиране кръвообращението и премахване на отоци. Само срещу 35 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/118443/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt

Уред за йонна детоксикация, IFR нагревки и ел.физиотерапия
Детоксикаторът е хидротерапевтично йонизиращо устройство за извличане на токсини от тялото през стъпалата на
краката. Този, най-усъвършенстван модел, предлага още две независими допълнителни функции - нагревки чрез колан с
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инфрачервена технология и физиотерапевтичен масаж чрез електроди за електроимпулси. Можете да го използвате
сами - употребата му не изисква никаква специална подготовка. Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки,
подобрява клетъчните функции и засилва кръвообращението. Физиотерапевтичният масаж чрез ел.импулси подобрява
локално кръвообръщението и премахва болки. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на три
независими функции- 1 бр., Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация (консуматив - за около 40
процедури) - 2 бр., Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Двойка самозалепващи електроди за
физиотерапия - 1 комплект, Инструкции за употреба на български език, Алуминиево куфарче за съхранение и
транспортиране. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/118442/ured-za-yonna-detoksikaciya-ifr-nagrevki-i-elfizioterapiya

Инфрачервен енергиен стимулатор за очи FIR 3D с ароматерапия
Патентован продукт по най-нова технология за справяне със стреса и преумората на зрителните органи, и за
преодоляване на т. н компютърна болест на очите. Редовната употреба води до по - добро захранване на тъканните
клетки на очите. В резултат премахвате умората на очите и подобрявате зрението (при късогледство, при старческо
далекогледство, при астигматизъм и др. ), като същевременно има ефективно въздействие и за премахване на
торбичките под очите, тъмните кръгове, и бръчките около очите, помага и в случаи на продължително безсъние.
Полезно за всички възрасти. Проникващата равномерно нежна дълговълнова инфрачервена топлина (35C до 50С с
терморегулатор на 3 степени) води до стимулиране на кръвообръщението в областта на очите, подобряване на
метаболизма и освобождаване на напрежението, натрупано от напрегнато ползване на зрението. Топлинното действие
на уреда се съпътства от ароматерапевтичен билков ефект за успокояване на нервната система (с пълнеж от
натурална лавандула). Вграденият в удобна, лека и мека маска за спане дълговълнов инфрачервен излъчвател може да
бъде използван навсякъде, където се намирате Вие – у дома, в офиса, на дълъг път. Захранване с USB кабел от
компютърно устройство, адаптер или външна батерия. Достатъчни са 15 или 30 минути (автоматично с таймер), за да
рестартирате очите си. Само срещу 48 лв. с ДДС. Доверете се на е - магазина за високотехнологични продукти
ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/118441/infracherven-energien-stimulator-za-ochi-fir-3d-s-aromaterapiya

Автомобилен озонатор за чист въздух в купето - София
Автомобилен озонатор за чист въздух в купето - посредством активен кислород осъществява високоефективна
дезинфекция на въздуха, отстранява вредни елементи и газове, премахва неприятни миризми (от изгорели газове,
тютюнев дим, алкохол и др.), убива бактериите, предотвратява зарази по въздушен път, обогатява въздуха с кислород.
Няма вредно въздействие върху хора и домашни любимци. Няма консумативи. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/118440/avtomobilen-ozonator-za-chist-vyzduh-v-kupeto---sofiya

Цифрова ултразвукова двулитрова вана за почистване – с нагревател
Цифрова ултразвукова двулитрова вана за почистване – с нагревател, таймер и дега функция. Професионален помощник
за бързо и ефективно почистване на предмети и детайли. Идеалено за приложение в някое от следните направления:
производство и търговия на бижута, стоматология, магазини и лаборатории за оптика, сервизи за електроника и
мобилни телефони, автосервизи, копирни студия, био и химически лаборатории, сребърни, медни и месингови прибори и
инкрустации, ловно и бойно оръжие, гледане на деца и бебета, домакинска работа. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина «ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/118439/cifrova-ultrazvukova-dvulitrova-vana-za-pochistvane--s-nagrevatel

Дигитален компас с барометър, алтиметър и термометър – 8 в 1
Мултифункционален дигитален компас 8 в 1 – този уред се отличава с висока точност, защото работи с оригинален
швейцарски сензор. Освен като компас, уредът може да бъде използван още като висотомер (алтиметър), термометър,
барометър с 24-часова прогноза на времето, влагомер (хигрометър), часовник с аларма, „вечен“ календар и мощно LED
фенерче. Необходим помощник при активни занимания, като туризъм, катерене на скали, обхождане на пещери,
туристическо колоездене, къмпингуване, риболов, рафтинг, яхтинг и други подобни. Високо качество на най-добра цена!
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/118438/digitalen-kompas-s-barometyr-altimetyr-i-termometyr--8-v-1
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Мултифункционален мини туристически компютър 6 в 1
Мултифункционален мини туристически компютър 6 в 1 – един съвременен многофункционален мини уред, който може да
бъде безценен помощник при практикуване на туризъм, спортно или фитнес ходене, или бягане (джогинг), за да знаете
какво точно правите, как, колко и накъде се движите, и колко калории разходвате. Уредът е с висока прецизност на
измерванията, защото работи със суперточен швейцарски сензор и съчетава в себе си дигитален педометър (измерване
на крачки, калории, разстояние и активно време), висотомер, компас, термометър, прогноза на времето и часовник с
календар. 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/118437/multifunkcionalen-mini-turisticheski-kompyutyr-6-v-1

Интериорна врата Gradde
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
интериорни врати, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм. Стъклото е матово (бял мат) с дебелина
4мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A – декоративен слой от целулоза и дървесни частици, импрегниран с
меламинови смоли и лакове, които правят HDFплоскостите много по-здрави и устойчиви на надрасквания.
Възможните размери на вратата с касата са:
748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
744/1990, 844/1990 мм
В базовия комплект се включва: крило, права каса за зид от 75 до 139 мм, первази за двете страни, гумено уплътнение,
насрещник, стандартна брава с PVC език и един ключ, три осови панти.
гр. София - Лозенец
ул. Стоян Михайловски, 14
тел: 02/86 20 842
Мобилен: 0896 69 10 12
e-mail: office@doormann.bg
Работно време:
понеделник - петък 09:00 - 18:00
събота 09:30 - 14:30
неделя почивен ден
http://obiavidnes.com/obiava/118436/interiorna-vrata-gradde

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 www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите 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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118435/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Страница 52/58

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

31.07.2016

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
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 www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите 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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118434/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Входни,алуминиеви,интериорни и стъклени врати
В шоурум Порта Нова Бургас може да намерите богато изобилие както на входни, така и интериорни врати.
Предлагаме разнообразие и качествено обслужване. Произвеждат се в различни цветове. Големи налични количества на
склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
Заповядайте при нас!
http://obiavidnes.com/obiava/118433/vhodnialuminieviinteriorni-i-stykleni-vrati

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 www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите 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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118432/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
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 www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите 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:
www.easymoneybg.ovo.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/118431/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

отслабни с мейзитанг
Нека започнем така.Това е единствения напълно натурален продукт, който е създаден от точна комбинация на билки,
които на 100 % ще ви накарат да отслабнете и то значително без каквито и да е лишения, досадни диети, тежки
тренировки и странични ефекти, както при някои други хапчета за отслабване! www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/118430/otslabni-s-meyzitang

Сайтове за врати
На тези сайтове можете да си изберете врати:
http://borman.bg/
http://borman-bg.com/
http://doors-sofia.com/
http://vrati-sofia.biz/
http://obiavidnes.com/obiava/118429/saytove-za-vrati

Интериорни и входни врати за Вашият дом!
Врати Добрич Ви предлага най-добрите цени на входни и интериорни врати – идеалният завършек на Вашия дом. Само
тук ще намерите богато разнообразие от цветове и модели. Заповядайте в шоурума ни в гр. Добрич на адрес:ул.Св. Св.
Кирил и методий 41- магазин Билла до училище „ П. Славейков”.. Разгледайте и другите ни предложения тук
http://www.vrati-dobrich.com/.
Тел: 058/590 363
Моб: 0899691030
mail: office@vrati-dobrich.com
web: www.VRATI-DOBRICH.com
http://obiavidnes.com/obiava/112432/interiorni-i-vhodni-vrati-za-vashiyat-dom

Бизнес Развитие - Постройте нов бизнес модел за конкурентоспособност и развитие
За развитието на един бизнес е необходим партньор, партньор, който да сътворява смислени и иновативни идеи всеки
ден, партньор със задълбочени познания в различни сфери на бизнеса и с широк спектър от възможности, партньор,
който да свърже бизнеса с ключови партньори от съответния бранш от Европа и Света, партньор, който да представи
бизнеса пред други още
по-влиятелни и престижни съдружници/инвеститори, партньор, който да работи рамо до рамо с бизнеса, за да може
бизнесът да бъде изведен до следващите високи нива на развитие.
Повече на bbconsult.bg
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/118428/biznes-razvitie---postroyte-nov-biznes-model-za-konkurentosposobnost-i-razvitie

Сливания и Придобивания
Придобиването е по-добрият начин за бърз растеж на бизнеса.
Придобиването може да бъде по-бърз, по-евтин и като цяло по-ефективен кратък път за растеж на Вашия бизнес Вашата фирма. Рисковете са много по-малки и финансирането е много по-лесно.
Повече на bbconsult.bg
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/118427/slivaniya-i-pridobivaniya
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Дялово участие във фирми ориентирани към растеж
Бенефит България Консулт проявява интерес за пряко инвестиране с дялово участие в ориентирани към растеж
български фирми, опериращи в земеделски, хранителен и индустриален сектор, диференциращи се с положителни
финансови показатели, значителни нива на свободни парични потоци, стабилни позиции на пазари в България и Чужбина,
с реално съществуващ потенциал за инвестиции в търговското дружество и мотивирани собственици/акционери с
високи бизнес цели и намерения за развитие на бизнеса от Национално до Европейско/Световно ниво.
Повече на bbconsult.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118426/dyalovo-uchastie-vyv-firmi-orientirani-kym-rastej

Инвестиции, развитие на бизнес, продажба на бизнес
Бенефит България Консулт ЕООД е експертна и изпълнителска фирма, съдействаща на български фирми да взимат
най-разумните и правилни решения за бизнеса и никога да не губят. Ние правим това като: Съдействаме на фирми с
положителни финансови показатели, със стабилни позиции на пазари в България и Чужбина и с перспектива в
проспериращ икономически сектор да развият бизнеса си от Национално до Европейско/Световно ниво и получат
допълнително финансиране от Инвеститори, Частни Инвестиционни Фондове и Инвестиционни Компании от България и
Чужбина. Помагаме на собственици на фирми да оценят бизнеса си изгодно, за да продадат успешно част или всички
дялове от търговското дружество на най-високата възможна цена. Посредничим на фирми за бърз растеж и завземане
на нови пазари чрез сливания и придобивания. Съветваме фирми да избегнат предстоящи фалити като преструктурират
бизнеса си. Насърчаваме независимото частно инвестиране в България.
Повече на bbconsult.bg
Партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес развитие, допълнителни инвестиции,
връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/118425/investicii-razvitie-na-biznes-prodajba-na-biznes

Връзки с Инвеститори (Investor Relations)
При изграждане на доверие и създаване на нови възможности с Инвеститори, Частни инвестиционни фондове,
Инвестиционни компании от България и Чужбина, всички български предприемачи трябва да се научат умело да
използват силата на въздействие на ТРЕТАТА СТРАНА.
Когато един бизнес е представен от ТРЕТА СТРАНА, репутацията не само на собствениците,а и на самия бизнес
достига изключително високи нива.
По този начин разграничаването от конкуренцията и заинтригуването на сериозни Инвеститори и Партньори от същия
бранш е повече от гарантирано.
Фирмите, получили необходимото финансиране от Инвестиционни Партньори или Акционери за развитие на бизнесa,
винаги ще имат нужда от постоянно поддържане на тесни връзки с тях и дългосрочно запазване на доверието и
капиталовите им вложения.
Повече на bbconsult.bg
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/118424/vryzki-s-investitori-investor-relations

Продажба на бизнес
НЕ ПРАВЕТЕ ОГРОМНАТА ГРЕШКА, КОЯТО ДНЕС ПОВЕЧЕТО СОБСТВЕНИЦИ НА ФИРМИ В БЪЛГАРИЯ ПРАВЯТ ДА "ТРЪБИТЕ" ПУБЛИЧНО, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ СЕ ПРОДАВА. ВЕДНЪЖ ПОЕМЕТЕ ЛИ ТОЗИ ОПАСЕН ПЪТ, ВРЪЩАНЕ
НАЗАД ПОЧТИ НЯМА.
ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ИЗГОДНО ДА СЕ ПРОДАДЕ ЕДИН БИЗНЕС Е: НИКОГА ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПРОДАЖБА
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НЕ ПРОДАВАЙТЕ БИЗНЕСА НА БЕЗЦЕНИЦА!
ПРОДАЖБАТА НА БИЗНЕСА НЕ ОЗНАЧАВА ПРОДАЖБА НА ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ, МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ.
"Всички Агенции за недвижими имоти в България ще се опитат да продадат Вашите Индустриални имоти, Машини и
Съоръжение на БЕЗЦЕНИЦА, защото нито една Агенция за недвижими имоти НЕ УМЕЕ ДА ПРОДАВА БИЗНЕСИ, а умее
да продава само ИНДУСТРИАЛНИ ИМОТИ, дори без Машините и Съоръженията. Машините и Съоръженията може да
си ги продадете сами. Но БИЗНЕСА, за да продадете Вашия бизнес на цена, дори за много повече, отколкото е оценен в
момента, се изискват изключително сериозни умения, опит и качества, които нито една Агенция за недвижими имоти в
България НЕ притежава, нито повечето хора на бизнеса в България някога са чували. И НАЙ-ВАЖНОТО ПРЕДИ
ВСИЧКО Е: БИЗНЕСЪТ ПО НИКАКЪВ НАЧИН ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА ПРОДАЖБА." - Николай Славков / Бенефит
България Консулт ЕООД
В случай, че един ден се вземе генералното решение бизнеса или част от търговските дялове (акциите) да бъдат
продадени, бизнесът не трябва да се оставя да "ОСТАРЕЕ" твърде много, защото тогава почти никой няма да прояви
интерес към него.
Единствено собствениците (акционерите) са най-добре запознати с реалната обстановка в сектора, в който бизнесът
им оперира, но най-предвидливите и съобразителните ще инициират решителни действия, като не чакат да настъпят
катастрофални промени в българската икономика, а изпреварят негативните последствия и продадат бизнеса си на
най-добрата възможна цена СЕГА, дори и за повече, отколкото е оценен в момента.
Правилото, към което трябва да се придържат, е: НИКОГА ДА НЕ ОБЯВЯВАТ В ОБЩЕСТВЕНОТО ПРОСТРАНСТВО
БИЗНЕСА ЗА ПРОДАЖБА и веднъж завинаги да забравят фразата "ПРОДАЖБА НА БИЗНЕС".
Повлияни от „Новия Световен Ред" в следващите десетилетия ще се развият нови икономически стандарти, от които
България неизбежно ще бъде засегната. Монополните практики ще завладяват все по-бързо малкия и среден бизнес,
финансирането и вземането на допълнителни кредити ще усложнят и затруднят още повече икономическата
обстановка не само в България, Европа, а и в Целия Свят.
Повече на bbconsult.bg
Бенефит България Консулт - партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес
развитие, допълнителни инвестиции, връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и
продажба на бизнес.
http://obiavidnes.com/obiava/118423/prodajba-na-biznes

Оценка на бизнес
КОЛКО СТРУВА БИЗНЕСЪТ, КОГАТО СТЕ ОТ ВЪНШНАТА И КОГАТО СТЕ ОТ ВЪТРЕШНАТА СТРАНА НА
БАРИЕРАТА?
Сутрин, на път към офиса на фирмата, всеки предприемач носи със себе си нови идеи, планове и успешни стратегии за
развитие на бизнеса, но преди да премине бариерата, е добре да се обади на счетоводителя да му напомни на колко е
оценен бизнесът до момента. Ако отговорът се базира изцяло и само на документи, това ще означава, че с тази оценка
(само по документи), собствениците (акционерите) на бизнеса са на ЧИСТА ЗАГУБА.
А колко би струвал бизнесът, когато се премине от вътрешната страна на бариерата и кое е това, което би увеличило
многократно стойността му, предприемачите, които държат изключително сериозно на техния бизнес ще потърсят
отговорите не само при счетоводители, сертифицирани оценители, агенции за недвижими имоти или банкови
служители, а ще направят всичко възможно да получат професионалното мнение по тези кардинални въпроси от
ИСТИНСКИТЕ ЕКСПЕРТИ В ТАЗИ ОБЛАСТ.
Повече на bbconsult.bg
Партнираме с чуждестранни инвеститори с възможности над 500 млн. € за бизнес развитие, допълнителни инвестиции,
връзки с инвеститори, сливания и придобивания, преструктуриране на бизнеса и продажба на бизнес.
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http://obiavidnes.com/obiava/118422/ocenka-na-biznes

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 www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите 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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118421/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Лесна надомна работа за всеки от уюта на собствения ви дом
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 www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите 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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118420/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Инкубатори за люпене на яйца
Инкубатори напълно автоматични
тип люлка с вместимост на люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 18яйца,35,55,75,100 и 150яйца.Гаранцията е една календарна година.Начина за употреба е
лесен дори за начинаещи 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 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118419/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

отслабни с мейзитанг
Нека започнем така.Това е единствения напълно натурален продукт, който е създаден от точна комбинация на билки,
които на 100 % ще ви накарат да отслабнете и то значително без каквито и да е лишения, досадни диети, тежки
тренировки и странични ефекти, както при някои други хапчета за отслабване! www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/118418/otslabni-s-meyzitang

Доходна Надомна Работа
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
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за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите 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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118417/dohodna-nadomna-rabota

КАК ДА ПЕЧЕЛИМ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ !
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 www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите 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:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/118416/kak-da-pechelim-pari-ot-internet-
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