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Курс „Електротехник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност “ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ”
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
След приключване на обучението си получавате Държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на
МОН с международна валидност.
Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които
съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за
работа
След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по
инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция
за професионално образование и обучение лицензия № 200912798
Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при
спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160, 0885368846
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/119627/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

Ремонт на покриви гр.Ботевград
Фирма Предлагаме професионални и качествени услуги за ремонт на покриви. Независимо от вида на конструкцията,
Благодарение на професионализма и дългогодишния опит, натрупан от нашите специалисти.
http://obiavidnes.com/obiava/119626/remont-na-pokrivi-grbotevgrad

0882551735 - ДОГОВАРЯНЕ. . фини шпакловки. гипсова шпакловка.
0882551735 - ДОГОВАРЯНЕ. . фини шпакловки. гипсова шпакловка. латекс. топлоизолация. обръщане покрай дограма и
врати, с поставияне на лайсни или измазване. минерални мазилки. гипсова мазилка. пръскана мазилка. замазки. зидария.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО. КОРЕКНО. КАЧЕСТВЕНО. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/119625/0882551735---dogovaryane--fini-shpaklovki-gipsova-shpaklovka

0882551735 - ДОГОВАРЯНЕ. . фини шпакловки. гипсова шпакловка.
0882551735 - ДОГОВАРЯНЕ. . фини шпакловки. гипсова шпакловка. латекс. топлоизолация. обръщане покрай дограма и
врати, с поставияне на лайсни или измазване. минерални мазилки. гипсова мазилка. пръскана мазилка. замазки. зидария.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО. КОРЕКНО. КАЧЕСТВЕНО. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/119624/0882551735---dogovaryane--fini-shpaklovki-gipsova-shpaklovka

kamagra jelly
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/119573/kamagra-jelly

Квартира в центъра на Бургас
Бургас, супер център, стаи за нощувки - комуникативно място, кабелна телевизия, интернет, хладилник. Над 10 нощувки
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– договаряне. Удобно е за туристи, почиващи, временно пребиваващи, задочници, сезонни работници, кандидат студенти.
http://obiavidnes.com/obiava/119623/kvartira-v-centyra-na-burgas

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/119109/otslabni-s-meyzitang

Изкупуване и 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 !
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/119622/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Купуваме 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 +
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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/119621/kupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnat

Изкупуване и 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 !
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
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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/119620/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

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/119619/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

http://obiavidnes.com/obiava/115758

kamagra gold за мъже
Kamagra (Камагра) e сексуален стимулант за увеличаванена ерекцията и удоволствието от сексуалния акт. Камагра е
произведена за мъже, които искат да подобрят сексуалната си мощ и да получат здрава, твърда и качествена ерекция.
Камагра / Kamagra е точно този сексуален продукт, който действа много благоприятно върху ерекцията и
преждевременната еякулация (спира и забaвq изпразването).Kamagra е на страхотна цена.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/119618/kamagra-gold-za-myje

Сватбени торти Пловдив - Сладкарска къща “Малката Ида”
Сладкарска къща “Малката Ида” Пловдив предлага богат избор от вкусове и каталог с над 700 вида торти за различни
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поводи – рожденни дни, сватби, кръщенета, фирмени партита и др.
http://obiavidnes.com/obiava/119617/svatbeni-torti-plovdiv---sladkarska-kyshta-malkata-ida

kamagra
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/119616/kamagra

Фирмени печати Modico
Модико България предлага пълният асортимент продукти - фирмени печати, джобни печати, писалки и химикалки с
печати, печати за голф топки, датници, номератори и други. Ние предлагаме различни печати, отличаващи се с
иновативен дизайн и атрактивни цветове.
http://obiavidnes.com/obiava/119615/firmeni-pechati-modico

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
- вижте нашия сайт. www.panda2012.tk
http://obiavidnes.com/obiava/119614/zaemi-do-7000-lv

Електрическа въдица 1000W
Електрическа въдица 1000W с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца. Регулируема дължина на импулса.
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=1j2IOSfRUMQ&feature=youtu.be
http://obiavidnes.com/obiava/119613/elektricheska-vydica-1000w

Инкубатори от Borisof & son
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:
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/119612/inkubatori--ot-borisof--son

отслабни с мейзитанг
Нека започнем така.Това е единствения напълно натурален продукт, който е създаден от точна комбинация на билки,
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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/119611/otslabni-s-meyzitang

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/119610/30-50-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/119609/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

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/119608/interiorni-vrati-na-top-ceni-evropeysko-kachestvo

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/119607/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и

Страница 6/60

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.09.2016

индустриален дизайн.
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и индустриален дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/119606/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Интериорни, блиндирани и алуминиеви врати Порта Нова Бургас
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/119605/interiorni-blindirani-i-aluminievi-vrati-porta-nova-burgas

Хранителни добавки от HealthStore.bg
На нашия сайт освен, че предлагаме много продукти, които да подобрят функционирането и възстановяването на
организма ви след тежка и изтощителна тренировка, предлагаме и много полезни и безплатни съвети за здравословен
живот, грижи за здравето и други. Очакваме ви на HealthStore.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/119604/hranitelni-dobavki-ot-healthstorebg

Вземете спешно заем
Добре дошли,
Имате нужда от спешно заем? Вие сте в търсене на законен заем? Били ли сте били отказали от своите банки или
други брокери?
Вашата финансова травма е приключила.
Ние предлагаме обезпечени както и необезпечен кредит, ние предлагаме и различни видове кредити, включително
начало заем.
бизнес кредит.
личен заем.
кола заем.
Фирма заем.
студентски кредити.
Търговски заем.
и така нататък при ниска лихва.
Ние сме сертифицирани и надежден легитимна компания.
Свържете се с нас за повече информация относно заеми чрез имейл: kalinkinder@gmail.com
Kalinkin Александър
098766678
Avant кредит
http://obiavidnes.com/obiava/119603/vzemete-speshno-zaem

Нова Година 2017 на о-в Корфу от Варна
Нова Година 2017 на остров Корфу. Екскурзия с отпътуване от Варна, Шумен, Търговище, В.Търново, Севлиево,
Ботевград, София, Перник, Дупница, Благоевград, Петрич. Цени за ранни записвания. Астеа Тур
http://obiavidnes.com/obiava/119602/nova-godina-2017-na-o-v-korfu-ot-varna
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kamagra за мъже
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант поради своето качество и ниска цена.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/119601/kamagra--za-myje

kamagra
Kamagra (Камагра) e сексуален стимулант за увеличаванена ерекцията и удоволствието от сексуалния акт. Камагра е
произведена за мъже, които искат да подобрят сексуалната си мощ и да получат здрава, твърда и качествена ерекция.
Камагра / Kamagra е точно този сексуален продукт, който действа много благоприятно върху ерекцията и
преждевременната еякулация (спира и забaвq изпразването).Kamagra е на страхотна цена. www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/119600/kamagra

Достъпни преводи и легализации
Преводаческа агенция ”Ексклузив плюс” е лицензирана агенция за превод и легализация на документи от/на над 30 езика
към Консулски отдел на МВнР на Република България. Работим с професионални преводачи с дългогодишен опит в
писмените и устните преводи. Агенцията осигурява за клиентите си заверка с Апостил и легализация на лични и
официални фирмени документи във всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република България.
Нашите преводачи са лицензирани от Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР, работещи с повече от 30 езика. За
въпроси и поръчки ще ни намерите на следния адрес : www.prevodi-online.net
http://obiavidnes.com/obiava/119599/dostypni-prevodi-i-legalizacii

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe,
видео клипове и др 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe, видео клипове и др
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/119598/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe,
видео клипове и др 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe, видео клипове и др
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/119597/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe,
видео клипове и др 3DKoev-HD-Studio I-Pro
Видео и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe, видео клипове и др
3DKoev-HD-Studio I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM
0882870171 http://photokoev.site90.net https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/119596/video-i-foto-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientsk

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.
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Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/119595/30-50-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/119594/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

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/119593/starhotni-letni-ceni-na-vhodni-stykleni-i-interiorni-vrati

заем между специално
Здравейте всички
Ако сте сериозен човек,
Управител на фирма или физическо лице, нуждаещи се от финансова заем, защото си финансово положение Други банки
са ви чакат за неговото местоположение или друг контакт за бърз и сериозен заем, заеми варират от 3.000 EURO 50
милиона евро за всички лица, могат да се изплати за условията. в разумен размер на 2% Обръщане за повече информация:
sandragovaline94@outlook.com
sandragovaline94@outlook.com
sandragovaline94@outlook.com
http://obiavidnes.com/obiava/119592/zaem-mejdu-specialno

заем между специално
Здравейте всички
Ако сте сериозен човек,
Управител на фирма или физическо лице, нуждаещи се от финансова заем, защото си финансово положение Други банки
са ви чакат за неговото местоположение или друг контакт за бърз и сериозен заем, заеми варират от 3.000 EURO 50
милиона евро за всички лица, могат да се изплати за условията. в разумен размер на 2% Обръщане за повече информация:
sandragovaline94@outlook.com
sandragovaline94@outlook.com
sandragovaline94@outlook.com

Страница 9/60

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.09.2016

http://obiavidnes.com/obiava/119591/zaem-mejdu-specialno

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/119200/otslabni-s-lida

Евтини блиндирани врати – Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на блиндирани врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=7
http://obiavidnes.com/obiava/119590/evtini-blindirani-vrati--plovdiv

Врати Експерт Пловдив - ТОП качество и цени
Във Врати Експерт Пловдив са 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
всеки ден от понеделник до събота на адрес: Пловдив, бул. „Дунав”44.
http://obiavidnes.com/obiava/119589/vrati-ekspert-plovdiv---top-kachestvo-i-ceni

черна мравка за мъже
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/119588/cherna-mravka-za-myje

Специални цени на входни и интериорни врати!
Заедно можем да направим дома Ви по - уютен! Предлагаме свежи идеи и изгодни предложения! И сега само при нас,
монтаж до 3 работни дни! Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/119587/specialni-ceni-na-vhodni-i-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.
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/119586/30-50-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/119585/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Външни врати
Борман България ви предлага няколко модела оригинални турски врати с 2 години гаранция и безплатно взимане на
размери.
Сайта ни е: http://borman.biz/vhodni-vrati-ceni/
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/119584/vynshni-vrati

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/119583/otslabni-s-meyzitang

Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
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
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Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/119582/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Масажна кушетка MagicPRO
Масажна кушетка MagicPRO
Дървени ,Алуминиеви ,Двусекторни Трисекторни
Кушетки за масаж - перфектното съотношение между качество и цена!
Кушетки за масаж Цвят дървени двусекторни:черен,шампанско,кафяв,лилав,син,червен,винено червен,розов и оранжев
Дървени трисекторни цветове:
Двуцветни черен+червен,черен+оранж ,черен и бежав
Алуминиеви двусекторни :цвят черен и бежав
Алуминиеви трисекторни: Двуцветни черен+червен,черен+оранж черен и бежав
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)
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O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/119581/masajna-kushetka-magicpro

Електронен нашийник за дресура на кучета (
Електронен нашийник за дресура на кучета (Телетакт)
Обхват на сигнала от телетакта: 300 м;
Излъчвани от нашийника за дресура сигнали: вибриращ, шоко, светлинен, звуков;
Електронният нашийник разполага със 100 степени на въздействие, LCD екран, фенерче и е удароустойчив;
Възможно е едновременното командване на 2 кучета - от едно дистанционно!
Кучето ви не знае как да се държи: бяга, лае, хапе, разкъсва и не отговоря на вашите команди.
Решението на проблема е нашийник за дресура на кучета с дистанционно управление - телетакт,
използващ вибрации или лек токов удар за премахване на всички лоши навици на кучето.
Електронният нашийник е много полезен при дресировка и обучение на домашни любимци, ловни кучета, кучета-водачи и
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
http://obiavidnes.com/obiava/119580/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-

Електрическа Пила за пети SkySuper
Електрическа Пила за пети SkySuper
Практична и лесна за употреба, електрическата пила за стъпала "Sky Super" е чудесен инструмент за педикюр в домашни
условия. Благодарение на нежното въртеливо движение на специално разработената ролкова глава, само за няколко
минути ходилата са отново меки и кадифено гладки. Покритието от фини синтетични диамантени кристали е нежно
към кожата, а рискът от нараняване е елиминиран, благодарение на системата за контрол на натиска.
Предимства:

- бърз, лесен и безопасен педикюр у дома
- удобна ергономична дръжка за стабилен захват
- без остри ръбове, без режещи компоненти, без риск от нараняване
- работи със стандартни батерии - 3 бр 1.5V AAА
- ролката може да се сваля и почиства с вода
- в комплекта - 2 бр ролки с различен размер абразивни кристали - за по-груба и нормална кожа на петите
- възможност за настройка на скоростта на въртене
Въртящата се на 360 градуса с 30 оборота в секунда глава накрайник притежава микро-абразивни частици, които
елиминират загрубялата кожа за дълъг период от време;
Нежен и ефективен метод за полиране на сухата и груба кожа на петите
Комплекта включва:
1бр. Пила за пети SkySuper
2бр. Въртящи се глави
1бр. Четка за почистване
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http://obiavidnes.com/obiava/119579/elektricheska-pila-za-peti-skysuper

Magic Ex Hose маркуч екс хос Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose маркуч екс хос
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
http://obiavidnes.com/obiava/119578/magic-ex-hose-markuch-eks-hos--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
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 .
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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/119577/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

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/119576/30-50-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/119575/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Предлагаме заеми между частност
Здравейте всички
Ако сте сериозен човек,
Управител на фирма или физическо лице, нуждаещи се от финансова заем, защото си финансово положение Други банки
са ви чакат за неговото местоположение или друг контакт за бърз и сериозен заем, заеми варират от 3.000 EURO 50
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милиона евро за всички лица, могат да се изплати за условията. в разумен размер на 2% Обръщане за повече информация
http://obiavidnes.com/obiava/119574/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost

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 метр
http://obiavidnes.com/obiava/119572/hotel-v-cigov-chark

черна мравка за мъже
Черна мравка (Black Ant) е един от най-предпочитаните сексуални хапчета от мъже, известени с това, че действат
много добре на мъжкото либидо.Черна Мравка се изразява с многократно увеличаване на сексуалното желание,
удължена ерекция, здрава и твърда ерекция, вкарва повече кръв в пениса и така той става по голям и по- твърд от
обикновено.Черна
мравка предпазва от преждевременна еякулация, засилва се насладата от сексуален
акт.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/119571/cherna-mravka-za-myje

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/119570/30-50-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/119569/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

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
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близки и познати.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/119568/otslabni-s-lida

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
http://obiavidnes.com/obiava/119567/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
http://obiavidnes.com/obiava/119566/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
http://obiavidnes.com/obiava/119565/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
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• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
http://obiavidnes.com/obiava/119564/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

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/119280/seksualni-stimulanti

Пожароустойчиви врати
Борман България ви предлага руски пожаро устойчиви врати налични на склад 60 и 120 минутни модели. Със
сертификати сериен номер на сертификата и вратата 2 години гаранция.
Сайта ни е: http://borman.biz/pozharoustojchivi-vrati-ceni/
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/119563/pojaroustoychivi-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/119562/30-50-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.
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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/119561/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Неделен курс по фински език – А1 ниво
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 -11.09.2016г.
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/119560/nedelen-kurs-po-finski-ezik--a1-nivo

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/119559/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 – 10.09.2016г. 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
http://obiavidnes.com/obiava/119558/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: 12.09.2016г. Цена 250 лв.
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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/119557/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:
13.09.2016г. 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/119556/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: 13.09.2016г.
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“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/119555/kurs-po-ruski-ezik--pyrvo-nivo

Вечерен курс – английски език В1
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: 14.09.2016г.
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
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/119554/vecheren-kurs--angliyski-ezik-v1

Курс по английски език -Pre-Intermediate
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: 14.09.2016г. 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/119553/kurs-po-angliyski-ezik--pre-intermediate

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/119552/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

Курс по румънски език – ниво B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво B1. 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.
Начало : 07.10.16г. 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
http://obiavidnes.com/obiava/119551/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-b1

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
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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:
13.09.2016г.
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/119550/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 13.30 до 16.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало – 10.09.2016 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/119549/kurs-po-ispanski-ezik--pyrvo-nivo

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/118767/otslabni-s-meyzitang

НЕДЕЛЕН КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A1
Учебен център Орбис организира неделен 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, всяка неделя от 10.00 до 13.00 часа. Цена 160 лв. Начало: 11.09.2016г.
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/119548/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-----a1

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: 12.09.2016г.
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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/119547/brazilski-portugalski----a1

Съботен курс по португалски език, ниво В2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво В2. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Провежда се
всяка събота от 10.00 до 13.00, продължителност 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало 17.09.2016г.
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/119546/syboten-kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v2

Курс по португалски език ниво В2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво В2. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Провежда се
всеки понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30, продължителност 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало 26.09.2016г.
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/119545/kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v2

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - A1
Учебен център Орбис организира курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Aprender
portugu
http://obiavidnes.com/obiava/119544/kurs-po-portugalski-ezik----a1

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - първо ниво
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.

Страница 23/60

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.09.2016

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/119543/kurs-po-portugalski-ezik----pyrvo-nivo

Курс по френски език - първо ниво
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/119542/kurs-po-frenski-ezik----pyrvo-nivo

Съботен курс по италиански език – първо ниво
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/119541/syboten-kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

Курс по италиански език – първо ниво
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
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/119540/kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

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
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/119539/syboten-kurs-po-italianski-ezik--b2

Езиков курс за деца по португалски език
Учебен център Орбис предлага езикови курсове и уроци по португалски за ученици от 2-ри до 4-ти клас и от 5-ти до 7-ми
клас. Часовете се провеждат два пъти седмично - сутрин от 10 до 12ч. или следобед от 14.30 до 16.30ч. Заплащането
може да е по избор : на срок – 510 лв. или за цялата учебна година – 816 лв.
Освен върху усвояването и затвърждаването на разнообразна лексика и различни граматични правила, подготовката
акцентира и върху уменията за водене на разговор и слушане с разбиране на диалози и непознати текстове.
Работи се по съвременни учебни системи и допълнителни материали, подбрани от преподавателя.
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/119538/ezikov-kurs-za-deca-po-portugalski-ezik

Езиков курс за деца по италиански език
Учебен център Орбис предлага езикови курсове и уроци по италиански за ученици от 2-ри до 4-ти клас и от 5-ти до 7-ми
клас. Часовете се провеждат два пъти седмично -сутрин от 10 до 12ч. или следобед от 14.30 до 16.30ч. Заплащането
може да е по избор : на срок – 510 лв. или за цялата учебна година – 816 лв.
Освен върху усвояването и затвърждаването на разнообразна лексика и различни граматични правила, подготовката
акцентира и върху уменията за водене на разговор и слушане с разбиране на диалози и непознати текстове.
Работи се по съвременни учебни системи и допълнителни материали, подбрани от преподавателя.
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/119537/ezikov-kurs-za-deca-po-italianski-ezik

Езиков курс за деца по испански език
Учебен център Орбис предлага езикови курсове и уроци по испански за ученици от 2-ри до 4-ти клас и от 5-ти до 7-ми
клас. Часовете се провеждат два пъти седмично -сутрин от 10 до 12ч. или следобед от 14.30 до 16.30ч. Заплащането
може да е по избор : на срок – 510 лв. или за цялата учебна година – 816 лв.
Освен върху усвояването и затвърждаването на разнообразна лексика и различни граматични правила, подготовката
акцентира и върху уменията за водене на разговор и слушане с разбиране на диалози и непознати текстове.
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Работи се по съвременни учебни системи и допълнителни материали, подбрани от преподавателя.
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/119536/ezikov-kurs-za-deca-po-ispanski-ezik

Езиков курс за деца по английски
Учебен център Орбис предлага езикови курсове и уроци по английски за ученици от 2-ри до 4-ти клас и от 5-ти до 7-ми
клас. Часовете се провеждат два пъти седмично -сутрин от 10 до 12ч. или следобед от 14.30 до 16.30ч. Заплащането
може да е по избор : на срок – 510 лв. или за цялата учебна година – 816 лв.
Освен върху усвояването и затвърждаването на разнообразна лексика и различни граматични правила, подготовката
акцентира и върху уменията за водене на разговор и слушане с разбиране на диалози и непознати текстове.
Работи се по съвременни учебни системи и допълнителни материали, подбрани от преподавателя.
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/119535/ezikov-kurs-za-deca-po-angliyski

Стъклена интериорна врата, Gravur G 13-1, каса Бял цвят
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено матово стъкло с гравюра. Закаляването повишава няколкократно
неговата стабилност.
Вратата се предлага с 2 броя панти, брава със заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
Възможните размери на крилото са: 60/197см, 70/197см, 80/197см, 90/197см.
Стъклената врата може да бъде монтирана на права или обла каса, изработена от HDF.
С матираното стъкло и елегантния кант може да постигнете дискретност и уютност във всяко помещение.
http://obiavidnes.com/obiava/119534/styklena-interiorna-vrata-gravur-g-13-1-kasa-byal-cvyat

Дамски парфюм Versace BRIGHT CRYSTAL
Онлайн магазин за маркови парфюми http://ambra.top предлага на по-добри цени! Посетете онлайн магазина, за да
откриете най-удачния аромат за подарък. Предлагаме разнообразен избор и с най-добро качество.
http://obiavidnes.com/obiava/119533/damski-parfyum-versace-bright-crystal

Рекламни надписи,табели,широкоформатен печат,обемни букви,брандиране
Рекламна агенция Бранд Вижън предлага външна реклама,табели,рекламни надписи,надписи от фолио,обемни
букви,рекламно оформление на търговски обекти,офиси и магазини,брандиране на превозни средства,широкоформатен
печат на пвц фолио,винил,хартия,каст фолио,винилна мрежа и др.
http://obiavidnes.com/obiava/119532/reklamni-nadpisitabelishirokoformaten-pechatobemni-bukvibrandirane

kamagra gold за мъже
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/119531/kamagra-gold-za-myje
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук 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/119530/30-50-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/119529/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Дървени слънчеви очила с червени огледални стъкла+Дървена кутийка и кърпичка Bamboochа
Небрандирани, унисекс слънчеви очила с бамбукови рамена+дървена кутийка цилиндър с капаче за съхранение+кърпичка за
почистване.
Възможност за тест и лична безплатна доставка в София.
Висококачествени слънчеви очила с дървени дръжки, подходящи както за мъже, така и за жени. С тези очила ще се
отличавате, сред градската тълпа или на плажа.
Летни, винтидж очила подходящи за шофиране, разходка, парти и други слънчеви поводи.
• 100% UV400 защита;
• Червени(огледални) стъкла(лещи);
• Бамбукови дръжки;
• Черен цвят на рамката.
• Материал на изработка на очилата: бамбук за дръжките и висококачествена пластмаса за рамката;
• Материал на изработка на кутийката цилиндър: Бамбук.
Актуален модел 2016 унисекс слънчеви очила с кутийка за съхранение и кърпичка за почистване. Слънчевите очила са
изработени с бамбукови дръжки, което ги прави леки и удобни за носене.
Stay Bamboocha! =)
facebook.com/BamboochaWoodenSunglasses
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http://obiavidnes.com/obiava/119528/dyrveni-slynchevi-ochila-s-cherveni-ogledalni-stykladyrvena-kutiyka-i-kyrpichka-bam

Дървени слънчеви очила с черни стъкла+Дървена кутийка и кърпичка Bamboochа
Небрандирани, унисекс слънчеви очила с бамбукови рамена+дървена кутийка цилиндър с капаче за съхранение+кърпичка за
почистване.
Възможност за тест и лична безплатна доставка в София.
Висококачествени слънчеви очила с дървени дръжки, подходящи както за мъже, така и за жени. С тези очила ще се
отличавате, сред градската тълпа или на плажа.
Летни, винтидж очила подходящи за шофиране, разходка, парти и други слънчеви поводи.
• 100% UV400 защита;
• Черни, тъмни стъкла(лещи);
• Бамбукови дръжки;
• Черен цвят на рамката.
• Материал на изработка на очилата: бамбук за дръжките и висококачествена пластмаса за рамката;
• Материал на изработка на кутийката цилиндър: Бамбук.
Актуален модел 2016 унисекс слънчеви очила с кутийка за съхранение и кърпичка за почистване. Слънчевите очила са
изработени с бамбукови дръжки, което ги прави леки и удобни за носене.
Stay Bamboocha! =)
facebook.com/BamboochaWoodenSunglasses
http://obiavidnes.com/obiava/119527/dyrveni-slynchevi-ochila-s-cherni-stykladyrvena-kutiyka-i-kyrpichka-bamboocha

Достъпни и качествени преводи
Преводаческа агенция ”Ексклузив плюс” е лицензирана агенция за превод и легализация на документи от/на над 30 езика
към Консулски отдел на МВнР на Република България. Работим с професионални преводачи с дългогодишен опит в
писмените и устните преводи. Агенцията осигурява за клиентите си заверка с Апостил и легализация на лични и
официални фирмени документи във всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република България.
Нашите преводачи са лицензирани от Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР, работещи с повече от 30 езика. За
въпроси и поръчки ще ни намерите на следния адрес : www.prevodi-online.net
http://obiavidnes.com/obiava/119526/dostypni-i-kachestveni-prevodi

kamagra gel
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
преди полов акт. Уникалните съставки на Kamagra Jelly са напълно натурални и добре познати и напълно безопасни без
каквито и да е странични ефекти.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/119525/kamagra-gel

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/119524/otslabni-s-lida

cialis за мъже
Cialis е един много използван продукт със състав таданафил. На изключителна цена. Циалис е най-използвания секс
стимулант в целия свят. Cialis елиминира потентност. Искате здрава и качествена ерекция, искате секс хапче номер
едно, това е CIALIS.http://topstimulanti.com
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http://obiavidnes.com/obiava/119523/cialis-za-myje

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/119522/30-50-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/119521/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Интериорни и входни врати за Вашият дом
Врати АВС Ви предлага най-добрите цени на входни и интериорни врати. Само тук ще намерите богато разнообразие от
цветове и модели. Заповядайте в шоурума ни в гр. Варна на адрес, бул. 8-ми Приморски Полк, полигона над плувния басейн
по посока ж.к. Виница. Разгледайте и другите ни предложения тук http://www.vrati-abc.com/.
Тел: 052 493 684
Моб: 0899691035
mail: office@vrati-abc.com
web: www.VRATI-ABC.com
http://obiavidnes.com/obiava/119520/interiorni-i-vhodni-vrati-za-vashiyat-dom

Купуваме 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 .
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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/119519/kupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnat

Сайт за врати
На сайта http://borman.biz/
можете да намерите пълна информация за вратите предлагани от Борман България.
Налични модели за обличане на метална каса.
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/119518/sayt-za-vrati

сексуални стимуланти
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/119517/seksualni-stimulanti

Терапевтичен апарат за повлияване дископатии
Терапевтичен апарат за повлияване 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 .
Уредът за терапия на кръста и гръбначния стълб е от най – ново поколение терапевтични устройства и е плод на
дългогодишни тестове и проучвания.
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Той събира в себе си пет различни метода за терапия (терапия за изправяне на прешлените на гръбнака и кръста , слаба и
средна по интензитет пулсова терапия, инфрачервена терапия, топлинна акупунктурна терапия и магнитна терапия) и
есна за изпълнение и може да се провежда на всяко удобно за Вас място.
ТЕРАПИЯ ЗА ИЗПРАВЯНЕ ПРЕШЛЕНИТЕ НА ГРЪБНАКА И КРЪСТА (ЛИФТИНГ) Специално проектиран съобразно
извивките на човешкото тяло,
уредът притежава уникалното свойство да влия благотворно върху състоянието на прешлените и да ги лекува от
съответните заболявания.
Когато сме легнали върху уреда, прешлените се намират в положение, което им позволява да заемат правилната си
позиция,
а това от своя страна премахва болката и чувството за схванатост и неразположение
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/119516/terapevtichen-aparat-za-povliyavane-diskopatii

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2015 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 450 лв
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/119515/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

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
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Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
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.
http://obiavidnes.com/obiava/119514/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

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 - вижте нашия сайт. www.panda2012.tk
http://obiavidnes.com/obiava/119513/zaemi-do-7000-lv

Електрическа въдица 1000W
Електрическа въдица 1000W с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца. Регулируема дължина на импулса.
http://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=1j2IOSfRUMQ&feature=youtu.be
http://obiavidnes.com/obiava/119512/elektricheska-vydica-1000w

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/119511/otslabni-s-lida

kamagra gold за мъже
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена. http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/119510/kamagra-gold-za-myje

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
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/119509/30-50-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/119508/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

kamagra
Kamagra (Камагра) e сексуален стимулант за увеличаванена ерекцията и удоволствието от сексуалния акт. Камагра е
произведена за мъже, които искат да подобрят сексуалната си мощ и да получат здрава, твърда и качествена
ерекция.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/119507/kamagra

Давам под наем земеделска земя
Давам под наем земеделски земи 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.
Може да се сключи и дългосрочен договор за наем
http://apollon.net/podnaemzemq.htm
http://obiavidnes.com/obiava/119506/davam-pod-naem-zemedelska-zemya

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

Масажните легла "" 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 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/119505/masajna-kushetka--dvusekcionna

Лимфопреса - Апарат за Пресотерапия (Лимфен дренаж)
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
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Програма 2 - Oтслабване 2
Програма 3 - Лимфодренаж
Програма 4 - Ръчен режим
Пресотерапията е детоксикираща процедура, която чрез лимфен дренаж помага на тялото да се освободи от
подкожните токсини и мазнини. Лимфодренажният масаж стимулира метаболизма на кожните клетки; подобрява
циркулацията на кръвта; подобрява лимфопотока; спомага за изхвърлянето на излишните течности; редуцира
подкожните мазнини и се бори успешно с целулита.
Костюмът на лимфодренажния апарат е с шест въздушни възглавници, които упражняват цикличен натиск или на
цялото тяло, или на избрани части от тялото.
Апарат за пресотерапия:
1. Извършва високотехнологичен ефективен лимфен дренаж.
2. Осигурява надеждна борба с целулита.
3. Подпомага отслабването и детоксикацията; оформяне и профилиране на тялото.
4. Редуцира отоци, намалява болката и създава комфорт;
5. Придава по-добра форма на краката, корема и ръцете, като същевременно се подобрява и тонусът на кожата.
Лимфопресата може да се ползва и просто за приятен релаксиращ масаж.
http://obiavidnes.com/obiava/119504/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/119503/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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.
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Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/119502/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta

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/119501/prodavam-900dka-obrabotvaema-zemedelska-zemya

Продавам парцел-УПИ
Продавам парцел-УПИ в село Тянево-Хасковска 3692кв.м, в регулация на селото.
цена: 12800 евро
http://apollon.net/la/tqnevo.html
http://obiavidnes.com/obiava/119500/prodavam-parcel-upi

Давам под наем нива 5.550дка гр.Любимец
Давам под наем нива 5.550дка град Любимец,област Хасково, шеста категория, до път. Може да се сключи и
шестгодишен договор за наем
Наем: 75 лв/дка
Скици и снимки на адрес: http://apollon.net/la/lubimec.html
http://obiavidnes.com/obiava/119499/davam-pod-naem-niva-5550dka-grlyubimec

Курсове за шести клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за 6 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на шестокласници.
Изберете курсовете за 6 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
http://obiavidnes.com/obiava/119498/kursove-za-shesti-klas-na-rodina

Курсове за седми клас на Родина
Подготвителни курсове и уроци за кандидатстване след 7 клас от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка на седмокласници.
Изберете курсовете за 7 клас на Родина:
• Български език и Литература (БЕЛ)
• Математика
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
http://obiavidnes.com/obiava/119497/kursove-za-sedmi-klas-na-rodina

Подготовка за матура на Родина!
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Подготвителни курсове и уроци за МАТУРА от Родина!
РОДИНА – България организира курсове за подготовка за матура.
Изберете курсовете за матура на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
http://obiavidnes.com/obiava/119496/podgotovka-za-matura-na-rodina

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ на Родина!
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети.
Изберете курсовете за кандидат-студенти на Родина:
• Български език и Литература
• Математика
• География
• История
• Биология
• Химия
• Английски език
Информация за курсовете и записване: www.kursove.net
Няма нищо по-хубаво от желанието да учите, да мечтаете и да искате ПОВЕЧЕ! Направете го с Родина!
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
http://obiavidnes.com/obiava/119495/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

kamagra gel 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/119494/kamagra-gel-za-myje

Интериорни врати от Порта Нова Пловдив
В шоурум Порта Нова Пловдив можете да намерите изгодни предложения за интериорни врати. Предлагаме голямо
разнообразие и кратки срокове за изпълнение на поръчките! Заповядайте в нашия шоурум и изберете вашите нови врати
днес!
http://obiavidnes.com/obiava/119493/interiorni-vrati-ot-porta-nova-plovdiv

Обличане на метални каси
Борман България ви предлага варианти каси обличащи старите метални каси в панелките. Налични модели на склад,
възможност за монтаж до 7 дни, безплатно взимане на размери.
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.
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http://borman.biz/interiorni-vrati-ceni/

http://obiavidnes.com/obiava/119492/oblichane-na-metalni-kasi

загоряла вдовица търси неангажираща връзка
33г загоряла вдовица търси неангажираща връзка с мъж обичащ френската и анална любов смс с текст ивана-029 на
номер 162221 за адрес сериозна съм
http://obiavidnes.com/obiava/119491/zagoryala-vdovica-tyrsi-neangajirashta-vryzka

сгодена госпожица търси дискретна сексуална връзка
29г сгодена госпожица търси дискретна сексуална връзка с разкрепостен господин в леглото осигурен терен и
дискретност смс с текст сиси-179 на номер 191997 за директен адрес или телефон
http://obiavidnes.com/obiava/119490/sgodena-gospojica-tyrsi-diskretna-seksualna-vryzka

СЕМЕЙНА ЖЕНА ТЪРСИ БЪРЗ СЕКС ПРЕЗ ДЕНЯ
МЛАДА СЕМЕЙНА ЖЕНА ТЪРСИ БЪРЗ СЕКС ПРЕЗ ДЕНЯ ИМАМ ТЕРЕН ОБИЧАМ ФРЕНСКАТА ЛЮБОВ СМС С
ТЕКСТ РОЗА-221 НА НОМЕР 191982 ДА СЕ УГОВОРИМ И ВИДИМ СЕГА СЕРИОЗНА СЪМ
http://obiavidnes.com/obiava/119489/semeyna-jena-tyrsi-byrz-seks-prez-denya

търси разкрепостен мъж за страстен секс
25г огнена брюнетка и в живота и в секса търси разкрепостен мъж за страстен секс имам и терен пиши ми на номер
191911 с текст ана-157 да се уговорим и видим
http://obiavidnes.com/obiava/119488/tyrsi-razkreposten-myj-za-strasten-seks

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/119487/30-50-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/119486/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Адвокат Велчева търси дискретен любовник
Адвокат Велчева търси дискретен любовник за интимни срещи и френски ласки. Очаквам обаждане от потентен
жиголо, предлагам финансово подпомагане. СМС с текст VEL4EVA-188 на номер 191910 . Предложението е сериозно!
http://obiavidnes.com/obiava/119485/advokat-velcheva-tyrsi-diskreten-lyubovnik

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/119364/otslabni-s-meyzitang

Индивидуални уроци по албански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по албански език в удобно за курсиста и преподавателя време. 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
http://obiavidnes.com/obiava/119484/individualni-uroci-po-albanski-ezik

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
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/119483/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
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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/119482/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/119481/ruski-ezik--individualno-obuchenie

Индивидуални уроци 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
http://obiavidnes.com/obiava/119480/individualni-uroci-po-rumynski-ezik

Индивидуални уроци 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/119479/individualni-uroci-po-ungarski-ezik

Индивидуални уроци 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:
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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/119478/individualni-uroci-po-finski-ezik

Индивидуални уроци 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/119477/individualni-uroci-po-turski-ezik

Индивидуални уроци 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/119476/individualni-uroci-po-grycki-ezik

Индивидуални уроци по шведски език
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/119475/individualni-uroci-po-shvedski-ezik

Индивидуални уроци 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

Страница 41/60

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.09.2016

e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/119474/individualni-uroci-po-frenski-ezik

Индивидуални уроци 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/119473/individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Индивидуални уроци 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/119472/individualni-uroci-po-nemski-ezik

Индивидуални уроци 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.
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/119471/individualni-uroci-po-ispanski-ezik

Индивидуални уроци 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/119470/individualni-uroci-po-italianski-ezik
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Индивидуални уроци 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/119469/individualni-uroci-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/119468/individualno-obuchenie

Купуваме 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 !
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
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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/119467/kupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnat

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/119466/slivaniya-i-pridobivaniya

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/119465/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/119464/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,
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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/119463/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
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
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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/119462/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.
http://obiavidnes.com/obiava/119461/ocenka-na-biznes

Versace EROS POUR FEMME EDP 30ml за Жени
Парфюм за истински жени с неповторим мирис, който умее да привлича мъжкото сърце. Направете подарък на
най-уникална цена от нас. Оставете коментар за това какво сте почувствали с този парфюм в ежедневието ви.
http://obiavidnes.com/obiava/119460/versace-eros-pour-femme-edp-30ml-za-jeni

Versace YELLOW DIAMOND EDT 50ml за Жени
Женски марков парфюм с гениален мирис, който умее да привлича мъжкото сърце. Пазарувайте на най-добра цена от
нашия онлайн магазин. Моля, оставете мнение за това как е въздействал този парфюм в живота ви.
http://obiavidnes.com/obiava/119459/versace-yellow-diamond-edt-50ml-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.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/119458/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/119457/otslabni-s-lida

NovMac.com - Онлайн магазин за Apple продукти
NovMac.com е интернет магазин официално оторизиран за продажба на Apple продукти онлайн. Никога не е било по-лесно
да поръчате Вашият Mac, където и да сте в България! Поръчайте онлайн MacBook, MacBook Pro, MacBook Air ,iMac, Mac
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mini, iPod, iPad, iPhone и много аксесоари! Нови продукти предлагани официално на българския пазар на най-добри цени!
Актуални промоции, доставка до посочен адрес. Продуктите са с международна гаранция!
http://obiavidnes.com/obiava/119456/novmaccom---onlayn-magazin-za-apple-produkti

Вратите за вашия дом!
Мястото, което никога няма да ви подведе, Врати Русе- разнообразие от модели на блиндирани и интериорни врати. При
нас ще намерите подходящия интериор за вашият дом. Не се колебайте, а ни посетете на ул. Борисова 44, както и в
нашия сaйт- www.vratiruse.com.
Моб: 0894627366
Моб: 0895691033
Тел: 082/ 59 45 23
Email: vratiruse.1@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/vratirusecom
web: http://www.vratiruse.com/
http://obiavidnes.com/obiava/119455/vratite-za-vashiya-dom

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
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/119454/kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - A1
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/119453/kurs-po-portugalski-ezik----a1

Неделен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен 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, всяка неделя от 10.00 до 13.00 часа. Цена 160 лв. Начало: 11.09.2016г.
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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/119452/nedelen-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

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/119451/kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

сексуални стимуланти
Cialis е гарантирано най-използвания продукт за секс от милиони мъже. Cialis се предпочита пред другите, защото е
създаден от тадалафил. Тадалафил кара пениса да получи качествена и твърда ерекция, тадалафил запавя изпразването,
с тадалафил ще може да повторите и при tadalafil (Cialis) не се наблюдават странични ефекти, освен това циалис може
да се използва постоянно и в момента е на достъпна цена за всеки.http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/119450/seksualni-stimulanti

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/119449/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

kamagra
Kamagra (Камагра) e сексуален стимулант за увеличаванена ерекцията и удоволствието от сексуалния акт. Камагра е
произведена за мъже, които искат да подобрят сексуалната си мощ и да получат здрава, твърда и качествена
ерекция.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/119448/kamagra

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
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/119447/30-50-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/119446/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Противопожарни врати
Борман България разполага с 60 и 120 минутни врати който си имат сериен номер и сертификат, 2 години гаранция.
Сайта ни е: http://borman.biz/pozharoustojchivi-vrati-ceni/
http://obiavidnes.com/obiava/119445/protivopojarni-vrati

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/119444/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

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/119443/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

Блиндирана входна врата код Т102, цвят Sparta
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:
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Крило 7 см, изработено от: метал, минерална вата и MDF – плоскости
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
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/119442/blindirana-vhodna-vrata-kod-t102-cvyat-sparta

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/119441/otslabni-s-meyzitang

Купуваме 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 !
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 !
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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/119440/kupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnat

Купуваме 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 !
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
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http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/119439/kupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnat

Купуваме 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 !
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/119438/kupuvame-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarnat

Блиндирани, интериорни, стъклени и алуминиеви врати на достъпни цени
Най-големият шоурум в Бургас Ви предлага голямо разнообразие от интериорни и блиндирани врати на конкурентни
цени. Очакваме Ви във ВРАТИ БУРГАС – ул. Индустриална №3а!
http://obiavidnes.com/obiava/119437/blindirani-interiorni-stykleni-i-aluminievi-vrati-na-dostypni-ceni

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 !
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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/119436/30-50-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/119435/lesna-nadomna-rabota-za-vseki-ot-uyuta-na-sobstveniya-vi-dom

Чистене на тавани
Чистене на тавани, мазета, дворове Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограми, изхвърляне
на сметище.
http://obiavidnes.com/obiava/119434/chistene-na-tavani

Чистене на мазета
Чистене на мазета, тавани, дворове Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограма, клони,
храсти, дървета, натоварване на превоз.
http://obiavidnes.com/obiava/119433/chistene-na-mazeta

Почистване на мазета, тавани, дворове
Почистване на мазета, тавани, дворове, апартаменти, Чистене и извозване на битови и строителни отпадъци на
сметище.
http://obiavidnes.com/obiava/119432/pochistvane-na-mazeta-tavani-dvorove

Изкупуване и 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
!
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
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сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте 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 !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
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 :
ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ : Осъждан за ИЗМАМИ предлага Адвокатски Услуги !
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на НАШИ ОБЯВИ , завлича
клиентите със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право
, наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
INVESTCONSULT Group Ltd. - 0886072288 , 0898795302
Virtualconsult - Иван Иванов - 0879359005 , 0896908150
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0897558320, 0886072288 , 0898795302, 0879359005 , 0896908150 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ............
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/119431/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd
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Изхвърляне на стари мебели и Извозване
Изхвърляне на стари мебели и Извозване, Почистване на строителни отпадъци с контейнери, самосвали, бусове.
http://obiavidnes.com/obiava/119430/izhvyrlyane-na-stari-mebeli-i-izvozvane

Изкупуване и 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
!
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 !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
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 :
ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ : Осъждан за ИЗМАМИ предлага Адвокатски Услуги !
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на НАШИ ОБЯВИ , завлича
клиентите със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право
, наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
INVESTCONSULT Group Ltd. - 0886072288 , 0898795302
Virtualconsult - Иван Иванов - 0879359005 , 0896908150
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0897558320, 0886072288 , 0898795302, 0879359005 , 0896908150 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ............
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
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освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка !
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/119429/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Почистване на мазета, тавани
Почистване на мазета, тавани, дворове, извозване на строителни отпадъци, изхвърляне на стари мебели и други боклуци.
http://obiavidnes.com/obiava/119428/pochistvane-na-mazeta-tavani

Изкупуване и 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
!
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 !
Гарантирано качество , без притеснение от отказ !
Няма проблем Ваш адвокат да присъства при процедурата по прехвърляне на фирмата !
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 :
ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ : Осъждан за ИЗМАМИ предлага Адвокатски Услуги !
Измамникът предлага "съдействие" за фирми със задължения, копира съдържанието на НАШИ ОБЯВИ , завлича
клиентите със солидни суми без да е свършил обещаното , няма адв. права , няма понятие от материята Търговско Право
, наизустил е няколко изречения с които зарибява жертвите си и се представя от името на НЕСЪЩЕСТВУВАЩИ
"правни кантори" :
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INVESTCONSULT Group Ltd. - 0886072288 , 0898795302
Virtualconsult - Иван Иванов - 0879359005 , 0896908150
Копирайте тел. номера, които оставя за контакти - 0897558320, 0886072288 , 0898795302, 0879359005 , 0896908150 поставете ги в ГУГЪЛ и ще се запознаете с още няколко фалшиви самоличности. . .
Истинският подател на такива обяви е Събко Стойнов Мулешков от гр. Панагюрище, за когото направете справка в
ГУГЪЛ ............
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/119427/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Пренасяне на пиана, преместване на рояли от Пиана БГ
Пренасяне на пиана, преместване на рояли от Пиана БГ на най-ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/119426/prenasyane-na-piana-premestvane-na-royali-ot-piana-bg

Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели
Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели, почистване на мазета, тавани, дворове, жилища.
http://obiavidnes.com/obiava/119425/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-stari-mebeli

Хамали Мастър, Преместване и хамалски услуги
Хамали Мастър, Преместване и хамалски услуги, пренасяне на багаж и мебели в София, опаковане на вещи, продажба на
кашони.
http://obiavidnes.com/obiava/119424/hamali-mastyr-premestvane-i-hamalski-uslugi

Къртене на бетон, тухла, фаянс в София
Къртене на бетон, тухла, фаянс в София, Кърти Чисти Извозва, качествени къртачни услуги на достъпни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/119423/kyrtene-na-beton-tuhla-fayans-v-sofiya

Преместване на Пиано, Пренасяне на Роял
Преместване на Пиано, Пренасяне на Роял, превоз и пренос, Експресно и качествено.
http://obiavidnes.com/obiava/119422/premestvane-na-piano-prenasyane-na-royal

Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци, стари мебели
Изхвърляне и извозване на строителни отпадъци, стари мебели Почистване на битови боклуци от къщи, апартаменти,
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мазета, тавани, дворове.
http://obiavidnes.com/obiava/119421/izhvyrlyane-i-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli

Преместване на мебели, багаж
Преместване на мебели, багаж от дома, офиса, хамалски услуги, товарен превоз в София, експресно обслужване на
най-ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/119420/premestvane-na-mebeli-bagaj

Професионално пренасяне на пиана и рояли, транспорт
Професионално пренасяне на пиана и рояли, транспорт, опаковане, акордиране, продажба на пиана и рояли, качествено
обслужване на достъпни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/119419/profesionalno-prenasyane-na-piana-i-royali-transport

Кърти Чисти Извозва
Кърти Чисти Извозва, Къртене на бетон, тухла, фаянс, теракот, замазка, стени, демонтира, Професионални къртачни
услуги в София на ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/119418/kyrti-chisti-izvozva

Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване на стари мебели
Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване на стари мебели Чистене на мазета, тавани, двор, жилища в София.
http://obiavidnes.com/obiava/119417/izhvyrlyane-na-stroitelni-otpadyci-izvozvane-na-stari-mebeli

Преместване на дома, офиси
Преместване на дома, офиси, транспортни услуги и пренасяне с опитни хамали на ниски цени по всяко време.
http://obiavidnes.com/obiava/119416/premestvane-na-doma-ofisi

kamagra gel за мъже
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
преди полов акт. Уникалните съставки на Kamagra Jelly са напълно натурални и добре познати и напълно безопасни без
каквито и да е странични ефекти.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/119415/kamagra-gel-za-myje

Пренасяне на мебели, багаж
Пренасяне на мебели, багаж с Хамали Перфект София, професионални хамали и хамалски услуги на достъпни цени,
точност, коректност.
http://obiavidnes.com/obiava/119414/prenasyane-na-mebeli-bagaj

Хамали Студенти
Хамали Студенти, Пренос на дома, офиси, складове, магазини, товарене и разтоварване, транспортни услуги София,
страната.
http://obiavidnes.com/obiava/119413/hamali-studenti

Хамалски услуги от Хамали София
Хамалски услуги от Хамали София, Преместване на Офиси, Жилища, Пиана, Каси, превоз, приемливи цени.
http://obiavidnes.com/obiava/119412/hamalski-uslugi-ot-hamali-sofiya

Транспортни услуги в София и страната
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Транспортни услуги в София и страната, Транспорт до 2 тона с падащ борд, обем 15 кубика, Палетна количка,
Транспорт Цени - 25 лева на час в София или 40 - 50 лева на курс, в страната - 0,60 лв./км. в зависимост от
дестинацията, заплаща се в двете посоки, времето през което се товари и разтоварва не се заплаща.
Товарен превоз на мебели, багаж, машини, палета, каси, пиана, медицинска апаратура, техника, строителни материали,
осигурени хамали.
http://obiavidnes.com/obiava/119411/transportni-uslugi-v-sofiya-i-stranata

Пренасяне на пиана, рояли
Пренасяне на пиана, рояли, Преместване и превоз на приемливи цени, дългогодишен опит, Без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/119410/prenasyane-na-piana-royali

Чистене на мазета, тавани, дворове
Чистене на мазета, тавани, дворове, Почистване, Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели от
жилища.
http://obiavidnes.com/obiava/119409/chistene-na-mazeta-tavani-dvorove

Преместване на дома, офиси, мебели, багаж
Преместване на дома, офиси, мебели, багаж Пренасяне, Товаро разтоварни услуги, Хамалски услуги и хамали Цени 10
лв./час, Превоз 50 лв./курс. Кашони, Продажба на Кашони, опаковане, товарене, разтоварване, складиране и съхранение на
вещи, стоки.
http://obiavidnes.com/obiava/119408/premestvane-na-doma-ofisi-mebeli-bagaj

Хамали и Хамалски услуги София
Хамали и Хамалски услуги София, Преместване на мебели, багаж, офиси, жилища, товарен превоз с падащ борд на
приемливи цени.
http://obiavidnes.com/obiava/119407/hamali-i-hamalski-uslugi-sofiya

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/119406/30-50-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
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/119405/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
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