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Аеробни пречиствателни станции Envi pur - технология BioCleaner®
Качествени малки индивидуални пречиствателни станции в един съд с аеробна технология на пречистване. Много
подходящи са за еднофамилни къщи или вили, построени в райони без централна канализация. Технологията е на чешката
фирма Енви пур и е сертифицирана в специализирани Европейски лаборатории.
Тези пречиствателни станции са най-модерните съвременни съоръжения от този тип, защото не изискват никаква
поддръжка и са много икономични. При тях няма натрупване на излишна утайка и не се налага изпомпване със
специализирани машини. Не им се добавят никакви прахчета или бактерии за да работят. Те са с иновативна технология
и работят безпроблемно повече от 4-5 години без да се налага никаква поддръжка.
Технология Био Клинър отдавна е станала нарицателно за качество и тези пречиствателни станции са предпочитани в
цяла Европа, Америка и Азия. Тя е патентована и няма аналог!
Пречиствателни станции Envi pur са най-доброто решение при строителството на еднофамилна къща.
Тяхната икономичност и модерен начин на управление с високотехнологично табло, което се поставя в сградата или
извън нея, ги прави отлично решение на проблема с липса на канализация в много райони .
За повече информация, снимков и видеоматериали, може да посетите сайта на фирмата представител за България:
http://hg-sons.com/
http://obiavidnes.com/obiava/125563/aerobni-prechistvatelni-stancii--envi-pur---tehnologiya--biocleaner

Безпроблемно счетоводно обслужване за Вашата фирма от Гранд Консулт ЕООД
В София има много счетоводни къщи, които предлагат счетоводно обслужване. Всяка фирма обаче или физическо лице,
които имат нужда от счетоводни услуги трябва да направи своя избор според свои индивидуални критерии.
Изборът на Счетоводна къща Гранд Консулт, която се намира в , жк. Овча Купел, ул. "Любляна" 34А, ще бъде един
правилен избор. Вие ще получите една професионална грижа за бизнеса си и безпроблемно счетоводство, водено от
високо квалифицирани професионалисти. Счетоводителите от Счетоводна къща Гранд Консулт осъзнават, че Вашите
успехи, са и техни успехи и осъзнато се грижат чрез индивидуален подход за всеки свой клиент.
Ако искате спокойствие за бизнеса си, посетет сайта има на : http://grandconsult.net/
Обадете им се и ще се уверите в тяхната ангажираност и професионализъм.
http://obiavidnes.com/obiava/125562/bezproblemno-schetovodno-obslujvane-za-vashata-firma-ot-grand-konsult-eood

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ДОКАТО СИ ПОЧИВАТЕ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125561/pechelete-pari-dokato-si-pochivate

Тонер касети, рециклиране и презареждане на всякакви тонер касети
Tonerland.bg предлага рециклиране и презареждане на всякакви
тонер касети както и нови такива на най-добрите цени.
http://obiavidnes.com/obiava/125560/toner-kaseti-reciklirane-i-prezarejdane-na--vsyakakvi-toner-kaseti

Арт йор бизнес - рекламни графити, брандиране на автомобили, изрисуване на стени
Изработка на качествени рекламни графити, брандиране на автомобили и обекти чрез
рисуване или фолио. Въздействащи картини и стикери. Рисуваме послания.
http://obiavidnes.com/obiava/125559/art-yor-biznes---reklamni-grafiti-brandirane-na-avtomobili-izrisuvane-na--sten

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
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пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125558/pravete-pari-po-internet

СТРАНИЧНИ ПРИХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125557/stranichni-prihodi-ot-internet

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125556/rabota-ot-vkyshti-s-internet

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125555/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

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/125554/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! 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/125553/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ДОКАТО СИ ПОЧИВАТЕ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125552/pechelete-pari-dokato-si-pochivate

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125551/pravete-pari-po-internet

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125550/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota
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Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2, за Xbox One
http://obiavidnes.com/obiava/125549/red-dead-redemption-2

Red Dead Redemption 2
Red Dead Redemption 2, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/125548/red-dead-redemption-2

Прахосмукачка Philips FC 8375 / 09
Прахосмукачка Philips FC 8375 / 09, с торба, 750W, клас A, технология AirflowMax, синя
http://obiavidnes.com/obiava/125547/prahosmukachka-philips-fc-8375--09

ATX Delux DS410
ATX Delux DS410, USB 2.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/125546/atx-delux-ds410

mATX/ATX Segotep K5
mATX/ATX Segotep K5, USB 3.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/125545/matxatx-segotep-k5

Директорски стол OKOffice 5600
Директорски стол OKOffice 5600, до 120кг, естествена кожа, подлакътници, заключване в 5 позиции, хромирана основа,
черен
http://obiavidnes.com/obiava/125544/direktorski-stol-okoffice-5600

mATX/ATX Segotep Halo1
mATX/ATX Segotep Halo1, USB 3.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/125543/matxatx-segotep-halo1

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125542/pravete-pari-po-internet

Прахосмукачка-робот Philips SmartPro Active FC 8820 / 01
Прахосмукачка-робот Philips SmartPro Active FC 8820 / 01, 3-степенна система за почистване, 90 мин време за работа,
сухо почистване с приставка, адаптиране към различни области
http://obiavidnes.com/obiava/125541/prahosmukachka-robot-philips-smartpro-active-fc-8820--01

Външна батерия/power bank/ Fresh n Rebel Powerbank Indigo
Външна батерия/power bank/ Fresh n Rebel Powerbank Indigo, 3 000 mAh, синя
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http://obiavidnes.com/obiava/125540/vynshna-bateriyapower-bank-fresh-n-rebel-powerbank-indigo

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/125539/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125538/pechelete-pari-ot-internet

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125537/pravete-pari-po-internet

Директорски стол OKOffice 5600
Директорски стол OKOffice 5600, естествена кожа, подлакътници, люлеещ механизъм, хромирана основа, сл. кост
http://obiavidnes.com/obiava/125536/direktorski-stol-okoffice-5600

Външна батерия/power bank/ Fresh n Rebel Powerbank Army
Външна батерия/power bank/ Fresh n Rebel Powerbank Army, 3 000 mAh, зелена
http://obiavidnes.com/obiava/125535/vynshna-bateriyapower-bank-fresh-n-rebel-powerbank-army

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/125534/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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.
Курсовете включват:
•
•
•
•
•
•

занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи

http://obiavidnes.com/obiava/125533/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.
Курсовете включват:
•
•
•
•
•
•

занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи

http://obiavidnes.com/obiava/125532/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
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• 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.
Курсовете включват:
•
•
•
•
•
•

занимания по избрания предмет (септември - май)
помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи

http://obiavidnes.com/obiava/125531/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.
Курсовете включват:
• занимания по избрания предмет (септември - май)
• помагала и материали по избрания предмет
• тестове по време на курса
• контролни изпити
• пробни изпити
• проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/125530/kursove-za-kandidat-studenti-na-rodina

Директорски стол OKOffice Elf Steel
Директорски стол OKOffice Elf Steel, естествена кожа, подлакътници, люлеещ механизъм, газов амортисьор, хромирана
основа, бял
http://obiavidnes.com/obiava/125529/direktorski-stol-okoffice-elf-steel

Интериорна HDF врата с код 021
Интериорна врата, изработена от 6мм HDF плоскости. Крилото е изработено от рамка от масивна иглолистна
дървесина, стъклото е 4мм орнаментно и подсилено.
В цената на крилото се включва: крило, три лагерни панти.
Възможните размери на вратата с касата са: 78/201см ; 88/201 см.
Моделът се предлага с релефно PVC покритие, имитиращо дървесна шарка. Цветът е бял.
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Възможните размери на крилото са: 70/197; 80/197 см.
Вратата се предлага и в следните цветове: светъл дъб, венге, златен дъб, орех, бял
http://obiavidnes.com/obiava/125528/interiorna-hdf-vrata-s-kod-021

Блиндирана входна врата Т 306 Клен
Дебелина на крилото е 70мм.
Структурата на крилото представлява два 10мм MDF ламинирани панела.
Между тях е поставен прахово боядисан метален лист с дебелина 1,2мм, допълнително оребрен с метални профили за
по-голяма здравина и устойчивост.
За шумо и топлоизолация между двата MDF панелаима има полистирен.

Металната каса на вратата е от 1,2мм. прахово боядисан метал.
Регулируема с перваз от двете страни.
Има Г-образна лайсна на прага, с гумено уплътнение, която спомага за по-добра изолация и по-лесно изграждане на праг.
Касата обхваща зид с дебелина от 15см до 34см; от 15см до 44см; от 15см до 50см
Габаритните размери на вратата с касата-900мм/2000мм
Габаритен размер с кутия за насрещник-920мм/2000мм
Вратата е снабдена с 2 независими заключващи системи, всяка с по 3 активни шипа;3 пасивни шипа, които при
затворено положение на вратата, влизат в касата.
Окомплектовка:крило, регулируема каса, гумено уплътнение, две секретни брави, два секретни патрона, капачки против
разбиване и бронировка на патрона, три секретни и три секретни ямкови ключа, подвижна или пасивна дръжка, шпионка
с метално чукче, 3бр. панти, метлана Г-образна лайсна на прага, три пасивни противозломни шипа
http://obiavidnes.com/obiava/125527/blindirana-vhodna-vrata-t-306-klen

Блиндирана входна врата 666
Блиндирана входна врата, изработена от метал и размери с касата 90/197 см, покритието е прахово боядисване тип
гланц.
Дебелината на крилото е 50 мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навън/ляво, навън/дясно,
навътре/дясно, навътре/ляво. Вратата е в комплект с крилото, 10см фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и
касата, метален обков - брава, иноксови дръжки, секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в
касата регулируеми панти, праг, крепежни елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Ако търсите нещо по-нетрадиционно, този модел е точно за Вас. Вратата е в елегантен бял цвят - бяло лаково покритие
и пасва идеално на жилища, които са решени в сиво-черната или бялата цветова гама. Поддръжката на повърхността й
е лесна и не изисква особени усилия.
http://obiavidnes.com/obiava/125526/blindirana-vhodna-vrata-666

Сокоизстисквачка Philips Viva Collection HR 1832 / 42
Сокоизстисквачка Philips Viva Collection HR 1832 / 42, 500W, 500мл кана за сок, спиране на прокапването, QuickClean, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/125525/sokoizstiskvachka-philips-viva-collection-hr-1832--42

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/125524/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Електрическа кана Philips HD 9322 / 82
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Електрическа кана Philips HD 9322 / 82, вместимост 1.7 литра, 2200W. въртяща се основа на 360°, отделение за
прибиране на кабела, метална, титан
http://obiavidnes.com/obiava/125523/elektricheska-kana-philips-hd-9322--82

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125522/pechelete-pari-ot-internet

Курс за Бармани редовно обучение
Лицензиран център за професионално обучение „СТС” Варна организира професионален курс за бармани на барове ,
дискотеки, ресторанти и пасажерски кораби. Теория и практика в оборудван бар и учебен кабинет. Приготвяне на:
- Високоалкохолни коктейли в шейкър, барова чаша, шотове
- Безалкохолни коктейли
- Топли напитки и кафета
- Шейкове, смутита, фрапета, айс коктейли
- Украси на коктейлите. Сервиране и дегустация.
• Всеки курсист получава държавна диплома: Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН.
• Лиценз 200712420 от НАПОО.
• За работещите по професията организираме интензивни, персонални и гъвкави програми на обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/125521/kurs-za-barmani-redovno-obuchenie

Курс за Готвачи от 06 февруари 2017 г
Център за професионално обучение „СТС” Варна организира и провежда курсове по готварство.
• Вие получавате:
- Обучение по теория и практика
- CD – на български и английски език
- Обучение по НАССР системи / на български и английски език /
- Преподавател по теория: инженер-технолог по Обществено хранене
- Практическо обучение в ресторант с готвачи
- Подготовка за интервюта в страната и чужбина
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Съдействие при стартиране на собствен бизнес
- Държавна диплома: Удостоверение по образец 3-37 на МОН.
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме
интензивни, персонални и гъвкави програми на обучение.
Учебна практика:
Млечни трюфели с бренди,стафиди и сусам
Пиле Рокфор
Запечени картофки с розмарин
Бонбони от моркови
Фаршировани яйца с млечен хайвер
Гювечета
Щрудел с ябълки и канела
Воловани
Бушета
Свежа салата в хрупкав пармезан с наров дресинг
Кремсупа с броколи
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Билкови крутони
Иволтини от палачинки
Милфльой от домати с мус от сирена
Пилешки хапки в корнфлейкс
Дип Айоли
Кокосови трюфели
Брускети с яйца
Антипасто витамина с ементал и прошуто
Мус в шотове с карамелизиран белтък
Панакота с плодове
http://obiavidnes.com/obiava/125520/kurs-za-gotvachi-ot-06-fevruari-2017-g

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/125519/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
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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/125518/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/125517/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Интериорна врата Gradde Schwerin, цвят Орех Рибейра
Интериорна врата Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без
видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните
интериорни врати, особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм. Стъклото е матово (бял мат) с дебелина
4мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A++, многопластово покритие от вертикално разположени слоеве
дървесни частици, импрегнирани със защитен лак, меламинови и синтетични смоли по иновативната технология Hartfein
на Gradde.
Възможните размери на вратата с касата са:
748/1995, 848/1995 мм
Възможните размери на крилото са:
744/1990, 844/1990 мм
В базовия комплект се включва:
крило, права каса за зид от 75 до 139 мм, первази за двете страни, гумено уплътнение, насрещник, стандартна брава с
PVC език и един ключ, три осови панти.
http://obiavidnes.com/obiava/125516/interiorna-vrata-gradde-schwerin-cvyat-oreh-ribeyra

Външна батерия/power bank/ Fresh n Rebel Powerbank Concrete
Външна батерия/power bank/ Fresh n Rebel Powerbank Concrete, 3 000 mAh, сива

Страница 12/106

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.01.2017

http://obiavidnes.com/obiava/125515/vynshna-bateriyapower-bank-fresh-n-rebel-powerbank-concrete

Стилни и качествени врати, богат избор от модели и цветове на достъпни цени
Шоурум Doormann Добрич предлага на своите клиенти изцяло нова Гама от модели
интериорни врати със високо качество и на много достъпни цени, както и богат избор
от стилни входни врати… Може да ни намерите в гр. Добрич, ул. Ген. Гурко 11-13
/срещу спирката на Бакарди/ или посетете сайта ни http://dobrich.doormann.bg/ .
Може да се свържете с нас и на тел: 0895/691093, 0894/627383, 0894/623022
http://obiavidnes.com/obiava/125514/stilni-i-kachestveni-vrati-bogat-izbor-ot-modeli-i-cvetove-na-dostypni-ceni

Вила в Соколовци с възможност за ски.
Предлагаме Ви настаняване в топла и уютна вила в село Соколовци, а за любителите на зимните спортове пистите
на Пампорово са само на 14км.
http://obiavidnes.com/obiava/125513/vila-v-sokolovci-s-vyzmojnost-za-ski

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125512/pravete-pari-po-internet

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125511/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Слушалки Fresh n Rebel Caps Cloud Grey
Слушалки Fresh n Rebel Caps Cloud Grey, Bluetooth, микрофон, бели
http://obiavidnes.com/obiava/125510/slushalki-fresh-n-rebel-caps-cloud-grey

Външна батерия/power bank/ Fresh n Rebel Powerbank Indigo
Външна батерия/power bank/ Fresh n Rebel Powerbank Indigo, 6 000 mAh, синя
http://obiavidnes.com/obiava/125509/vynshna-bateriyapower-bank-fresh-n-rebel-powerbank-indigo

Външна батерия/power bank/ Fresh n Rebel Powerbank Concrete
Външна батерия/power bank/ Fresh n Rebel Powerbank Concrete, 9 000 mAh, сива
http://obiavidnes.com/obiava/125508/vynshna-bateriyapower-bank-fresh-n-rebel-powerbank-concrete

Електрическа кана Philips HD 9322 / 60
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Електрическа кана Philips HD 9322 / 60, вместимост 1.7 литра, 2200W. въртяща се основа на 360°, отделение за
прибиране на кабела, метална, червена
http://obiavidnes.com/obiava/125507/elektricheska-kana-philips-hd-9322--60

Тостер Philips HD 2628 / 80
Тостер Philips HD 2628 / 80, 7 степени, 2 отделения, 2 функции, метален, 950W, титан
http://obiavidnes.com/obiava/125506/toster-philips-hd-2628--80

Електрическа кана Philips HD 9302 / 21
Електрическа кана Philips HD 9302 / 21, вместимост 1.5 литра, 2200W, въртяща се основа на 360°, инокс
http://obiavidnes.com/obiava/125505/elektricheska-kana-philips-hd-9302--21

Killing Floor 2 Limited Edition
Killing Floor 2 Limited Edition, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/125504/killing-floor-2-limited-edition

Bioshock GOTY + Bioschock 2 Pack
Bioshock GOTY + Bioschock 2 Pack, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/125503/bioshock-goty--bioschock-2-pack

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125502/rabota-ot-vkyshti-s-internet

Директорски стол OKOffice Booster ECO Orange
Директорски стол OKOffice Booster ECO Orange, еко кожа, подлакътници, регулиране силата на люлеене, метална основа,
оранжев
http://obiavidnes.com/obiava/125501/direktorski-stol-okoffice-booster-eco-orange

Директорски стол OKOffice Peterburg ECO Red
Директорски стол OKOffice Peterburg ECO Red, еко кожа, подлакътници, газов амортисьор, люлеещ механизъм,
хромирана основа, червен
http://obiavidnes.com/obiava/125500/direktorski-stol-okoffice-peterburg-eco-red

Dead Rising 4
Dead Rising 4, за Xbox One
http://obiavidnes.com/obiava/125499/dead-rising-4

Директорски стол OKOffice Monti HB Steel Black
Директорски стол OKOffice Monti HB Steel Black, меш и еко кожа, газов амортисьор, хромирана основа, черен
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http://obiavidnes.com/obiava/125498/direktorski-stol-okoffice-monti-hb-steel-black

Civilization V GOTY
Civilization V GOTY, за PC
http://obiavidnes.com/obiava/125497/civilization-v-goty

Директорски стол OKOffice West ECO Black
Директорски стол OKOffice West ECO Black, еко кожа, подлакътници, газов амортисьор, люлеещ механизъм,
полипропиленова основа, черен
http://obiavidnes.com/obiava/125496/direktorski-stol-okoffice-west-eco-black

Сватбена агенция "Уникална"
Предстои един от най-вълнуващите дни в живота Ви, а именно Вашият Сватбен ден.
За да бъде необикновен, незабравим и неповторим
доверете се на Сватбена агенция „УНИКАЛНА”.
Ние знаем какво можем и ще го направим за Вас с удоволствие и желание.
За организацията, декорацията и аксесоарите не се тревожете, а на нас оставете.
За всяко Ваше събитие, ние ще Ви предложим уникални идеи,
как да изглежда Вашия празник още по красив и елегантен.
http://obiavidnes.com/obiava/125495/svatbena-agenciya-unikalna

Телевизор Philips 50 PUT 6400 / 12
Телевизор Philips 50 PUT 6400 / 12, 50" (127 cm) 4K UHD LED, DVB-T/T2/C, LAN, Wi-Fi, 4x HDMI, 3x USB, Android
http://obiavidnes.com/obiava/125494/televizor-philips-50-put-6400--12

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125493/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125492/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa-s-internet

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
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лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125491/pechelete-pari-ot-internet

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125490/pravete-pari-po-internet

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/125489/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! 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/125488/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Yesterday Origins
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Yesterday Origins, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/125487/yesterday-origins

Блиндирана входна врата T-109
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с лакирано покритие. Размери на вратата с касата-92/200 см. Дебелината на крилото е 70мм, а възможните
посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява, навън/дясна. Структурата на крилото представлява два
MDF-лакирани панела-всеки по 10мм, а за шумо- и термоизолация е поставена каменна вата. Лицевият и задният панел
са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид
с дебелина до 34см. 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 и трета скрита ключалка тип
„резе“ от вътрешната страна.
http://obiavidnes.com/obiava/125486/blindirana-vhodna-vrata-t-109

kamagrata
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/125485/kamagrata

Прахосмукачка Philips FC 8478 / 91
Прахосмукачка Philips FC 8478 / 91, без торба, 1500W, миещ се филтър, TriActive накрайник, черна
http://obiavidnes.com/obiava/125484/prahosmukachka-philips-fc-8478--91

kamagra raztvorimi
Камагра / Kamagra разтворими
Активната съставка на Камагра / Kamagra разтворими, силденафил цитрат, е инхибитор на фосфодиестераза и е
показан за подобряване на притока на кръв към пениса, като по този начин позволява на човек да получи и поддържа
ерекция по време на сексуална активност.
http://obiavidnes.com/obiava/125483/kamagra-raztvorimi

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.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/125482/otslabni-s-lida

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125481/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa-s-internet

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
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чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125480/pechelete-pari-ot-internet

Входни и интериорни врати на изключителни цени!
Предлагаме голямо разнообразие от модели и цветове, качество на достъпни цени и бързи монтажи! Заповядайте в
шоурум Врати Експерт гр Варна. Очакваме Ви!
гр. Варна Бул. Цар Освободител 189
тел. 0899691001
http://obiavidnes.com/obiava/125479/vhodni-i-interiorni-vrati-na-izklyuchitelni-ceni

Слушалки Microsoft Xbox One Stereo Headset Special Edition
Слушалки Microsoft Xbox One Stereo Headset Special Edition, микрофон, геймърски, бели
http://obiavidnes.com/obiava/125478/slushalki-microsoft-xbox-one-stereo-headset-special-edition

Стъклена интериорна врата, Sand G 14-8, каса Орех
Стъклена врата, изработена от 8мм закалено стъкло, матирано с пясъкоструйка.
Матирането става с помощта на готови шаблони от специално фолио, като откритите участъци се обработват с
пясъкоструйка. При закаляването, стъклото се подлага на специална обработка, която го прави по-устойчиво на удар и
резки спадове на температурите. При евентуално счупване, то се пръска на много малки парченца, които нямат остри
ръбове.

Цената включва:
– Стъклено крило (закалено и кантирано);
– Панти (2 броя);
– Ръкохватка, брава със заключване и 3 ключа.

Крилото може да бъде с размери: 60/197см, 70/197 см, 80/197 см, 90/197 см. Възможно е да бъде коригирано във височина
и широчина. Монтира се на права или обла каса, като посоките на отваряне са: навътре/навън, лява/дясна.
http://obiavidnes.com/obiava/125477/styklena-interiorna-vrata-sand-g-14-8-kasa-oreh

Промоционални есенни/зимни/летни/пролетни цени на интериорни и входни врати!
Искате качество, стил и съвършенство?
c
Вратите, за които твоят дом мечтае!
За контакти:
Варна, бул. Христо Смирненски 13
Офис: 0899/691-096
052/915387
e-mail: officevarna@doormann.bg

Страница 18/106

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.01.2017

http://varna.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/125476/promocionalni-esennizimniletniproletni-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

viagra viagra
Виагра е един от най-използваните секс стимуланти по целия свят от милиони мъже.ttp://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/125475/viagra-viagra

Уред за гладене с пара Philips GC 537 / 65
Уред за гладене с пара Philips GC 537 / 65, пара до 40 г/мин, MyEssence капаче за аромати, закачалка с окачване и
заключване, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/125474/ured-za-gladene-s-para-philips-gc-537--65

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/125473/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Заем до 7000 лв.
Заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години.
Не ни пишете имейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! - вижте нашия сайт. www.panda2016.tk
http://obiavidnes.com/obiava/125472/zaem-do-7000-lv

НОВИ модели входни врати
Фирма Врати Пловдив е директен вносител на входни и инериорни врати.Разполагаме с голямо разнообразие от модели и
цветове, а сега ви представяме и най-новото попълнение входна врата с код Т 901 и Т 909.Заповядайте в нашият шоурум
на адрес:гр Пловдив, бул Христо Ботев 89, за да видите реални мостри на моделите.
http://obiavidnes.com/obiava/125471/novi-modeli-vhodni-vrati

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. Страхотни седем вкуса. Камагра гел е наистина най-доброто
решение за всеки мъж!
Категория: Секс Стимуланти. Етикети: kamagra, kamagra-orall-jelly, sex stimulanti, viagra, виагра, ерекция, камагра,
камагра гел, потентност, секс стимулант.www.topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/125470/kamagra

Врати Добрич- Високо качество на супер цени
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Врати Добрич предлага на своите клиенти високо качество входни и интериорни врати с богато разнообразие от
цветове и размери на супер цени. Може да ни откриете на адрес: гр. Добрич, ул. Кирил и Методий 41, до училище „П.
Славейков” /в к - с Билла/ или на, тел. за връзка с нас: 0899691030. Заповядайте при нас!
http://obiavidnes.com/obiava/125469/vrati-dobrich--visoko-kachestvo-na-super-ceni

Маг Иван гледа по нов за България метод на карти , точността е голяма.
Гледам на карти по нов за България метод. Гледане с малкото тесте 20 лева, с голямото тесте 25 лева, с 2те тестета
35 лева, с 2те тестета и бърза номерология 45 лева.
За контакт 0887469839
http://obiavidnes.com/obiava/125468/mag-ivan-gleda-po-nov-za-bylgariya-metod-na-karti--tochnostta-e-golyama

Обличане на метални каси
Борман България има смок каси които обличат металните каси на панелните апартаменти. Имаме както налични
модели с монтаж до 7 дни , така и модели с поръчка от 30 дни. Безплатно взимане на размери, 2 години гаранция.
Сайта ни е:
http://vrati-borman.com/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул.
Дойран 9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се
слиза на спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/125467/oblichane-na-metalni-kasi

Курс по шведски език – А2
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 : 28.01.2017 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/125466/kurs-po-shvedski-ezik--a2

Курс по шведски език – А1
Учебен център Орбис организира неделен 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
неделя от 10.00 до 13.00ч., всичко 50 учебни часа. Начало : 29.01.2017 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/125465/kurs-po-shvedski-ezik--a1

Вечерен курс по румънски език – ниво А2
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Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво А2. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60 учебни
часа. Цена – 250 лв. Начало: 23.02.2017г.
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/125464/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a2

Вечерен курс по румънски език – ниво B2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, ниво B2. 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 : 24.02.1017 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/125463/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-b2

Вечерен 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 – вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30ч., всичко 60 учебни часа.
Начало : 07.02.2017 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/125462/vecheren-kurs-po-rumynski-ezik--nivo-a1

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
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http://obiavidnes.com/obiava/125461/pravete-pari-po-internet

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125460/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Курс по бразилски португалски ниво А2
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски А2. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, всяка неделя от 10.00 до 13.00 часа. Цена 200 лв. Начало: 15.01.2017г.
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/125459/kurs-po-brazilski-portugalski-nivo-a2

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - ниво А2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво А2. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и петък) от 18.30 до 20.30 часа. 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/125458/kurs-po-portugalski-ezik----nivo-a2

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 (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 200 лв. Начало: 11.01.17г.
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
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/125457/kurs-po-portugalski-ezik----a1

Прахосмукачка Philips FC 8373 / 09
Прахосмукачка Philips FC 8373 / 09, с торба, 750W, технология AirflowMax, накрайник за твърди подовиповърхности,
червена
http://obiavidnes.com/obiava/125456/prahosmukachka-philips-fc-8373--09

Неделен курс по италиански език – второ ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по италиански език, второ 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 - неделя от 14.00 до 17.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало 05.02.2017.
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/125455/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

Неделен курс по италиански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира неделен 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 - неделя от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало 15.01.2017.
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/125454/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

Курс по италиански език – ниво В1
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език- В1. Курсът се провежда по системата Nuovo progetto
Italiano. Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30 до
20.30 часа. Начало : 07.02.2017. 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
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/125453/kurs-po-italianski-ezik--nivo-v1

мейзитанг
Meizitang е най-добрия билков продукт за бързо отслабване. Meizitang е чудото с което ще отслабнете за месец от 6 до
10 килограма, без диети, без тренировки, без лишения.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/125452/meyzitang

Съботен курс по италиански език – C1.1
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, C1.1. Курсът се провежда по системата Nuovo
progetto Italiano. Нивото е с продължителност 60 часа и се провежда веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.30 часа.
Начало : 28.01.2017. 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/125451/syboten-kurs-po-italianski-ezik--c11

отслабни с лида slim
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма!
НИЕ НЕ ПРОСТО ПРЕДЛАГАМЕ ИСТИНСКА ЛИДА, НО НИЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ЗАКУПЕНА ОТ НАС Е 1000 %
ИСТИНСКА И ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ. НИЕ СМЕ ОФИЦИАЛНИ ВНОСИТЕЛИ НА ЛИДА СЛИМ – СТАРА ФОРМУЛА СИВИ
БЛИСТЕРИ !!!
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма гарантирано действа на всеки без отказ. Ако искате продукт с който ще отслабнете бързо, лесно и
гарантирано опитайте най-мощната лида шише за отслабване, подобрена многократно без странични
ефекти.www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/125450/otslabni-s-lida-slim

Earths Dawn
Earths Dawn, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/125449/earths-dawn

Aragami
Aragami, за PS4
http://obiavidnes.com/obiava/125448/aragami

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
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За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/125447/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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/125446/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Прахосмукачка Philips FC 8579 / 09
Прахосмукачка Philips FC 8579 / 09, с торба, 650W, дистанционно управление, накрайник TriActive+
http://obiavidnes.com/obiava/125445/prahosmukachka-philips-fc-8579--09

Sony PlayStation 4 Slim + The Last Guardian
Sony PlayStation 4 Slim + The Last Guardian, 1TB HDD, черна
http://obiavidnes.com/obiava/125444/sony-playstation-4-slim--the-last-guardian

Ръчен пасатор Philips HR 2642 / 40
Ръчен пасатор Philips HR 2642 / 40, мерителна кана, приставка за кълцане, 700W, бял
http://obiavidnes.com/obiava/125443/rychen-pasator-philips-hr-2642--40

Калкулатор Citizen CDC-80
Калкулатор Citizen CDC-80, oсновни математически действия, черен
http://obiavidnes.com/obiava/125442/kalkulator-citizen-cdc-80

Калкулатор Citizen CDC-112
Калкулатор Citizen CDC-112, ТАХ функция, oсновни математически действия, сребрист
http://obiavidnes.com/obiava/125441/kalkulator-citizen-cdc-112

Калкулатор Citizen SLD-100N
Калкулатор Citizen SLD-100N, джобен, корен квадратен, черен
http://obiavidnes.com/obiava/125440/kalkulator-citizen-sld-100n
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Калкулатор Citizen SDC-812
Калкулатор Citizen SDC-812, oсновни математически действия, черен
http://obiavidnes.com/obiava/125439/kalkulator-citizen-sdc-812

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125438/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa-s-internet

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125437/pechelete-pari-ot-internet

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
Работа от дома за всички които разполагат с малко свободно време (около 1 час), притежават качества като търпение,
постоянство и упоритост, малко познания по английски език (но съвсем не е задължително а само малко предимство)
Също така е необходимо да имате устройство (компютър, лаптоп, смартфон, таблет) свързано с интернет. Работата
е в областта на рекламата. Ако притежавате тези качества и дадености, може да си докарвате допълнителни доходи
от интернет до 800-1000 лева на месец, които могат да се превърнат и в основни след време -1-2 години, но това зависи
изцяло от вас! Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125436/pravete-pari-po-internet

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
Работа от дома за всички които разполагат с малко свободно време (около 1 час), притежават качества като търпение,
постоянство и упоритост, малко познания по английски език (но съвсем не е задължително а само малко предимство)
Също така е необходимо да имате устройство (компютър, лаптоп, смартфон, таблет) свързано с интернет. Работата
е в областта на рекламата. Ако притежавате тези качества и дадености, може да си докарвате допълнителни доходи
от интернет до 800-1000 лева на месец, които могат да се превърнат и в основни след време -1-2 години, но това зависи
изцяло от вас! Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125435/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

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/125434/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Калкулатор Citizen SDC-810
Калкулатор Citizen SDC-810, oсновни математически действия, черен
http://obiavidnes.com/obiava/125433/kalkulator-citizen-sdc-810

Бързи кредити с най-добри условия
Бързи кредити с най-добри условия
http://obiavidnes.com/obiava/125432/byrzi-krediti-s-nay-dobri-usloviya

Калкулатор Citizen SDC-805
Калкулатор Citizen SDC-805, oсновни математически действия, черен
http://obiavidnes.com/obiava/125431/kalkulator-citizen-sdc-805

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125430/pechelete-pari-ot-internet

Калкулатор Citizen SDC-664S
Калкулатор Citizen SDC-664S, автоматично изключване, преобразуване в евро валута, черен
http://obiavidnes.com/obiava/125429/kalkulator-citizen-sdc-664s

Инфрачервен енергиен стимулатор за очи FIR 3D с ароматерапия
Патентован продукт по най-нова технология за справяне със стреса и преумората на зрителните органи, и за
преодоляване на т. н компютърна болест на очите. Редовната употреба води до по - добро захранване на тъканните
клетки на очите. В резултат премахвате умората на очите и подобрявате зрението (при късогледство, при старческо
далекогледство, при астигматизъм и др. ), като същевременно има ефективно въздействие и за премахване на
торбичките под очите, тъмните кръгове, и бръчките около очите, помага и в случаи на продължително безсъние.
Полезно за всички възрасти. Проникващата равномерно нежна дълговълнова инфрачервена топлина (35C до 50С с
терморегулатор на 3 степени) води до стимулиране на кръвообръщението в областта на очите, подобряване на
метаболизма и освобождаване на напрежението, натрупано от напрегнато ползване на зрението. Топлинното действие
на уреда се съпътства от ароматерапевтичен билков ефект за успокояване на нервната система (с пълнеж от
натурална лавандула). Вграденият в удобна, лека и мека маска за спане дълговълнов инфрачервен излъчвател може да
бъде използван навсякъде, където се намирате Вие – у дома, в офиса, на дълъг път. Захранване с USB кабел от
компютърно устройство, адаптер или външна батерия. Достатъчни са 15 или 30 минути (автоматично с таймер), за да
рестартирате очите си. Само срещу 48 лв. с ДДС. Доверете се на е - магазина за високотехнологични продукти
ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/125428/infracherven-energien-stimulator-za-ochi-fir-3d-s-aromaterapiya
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Детоксикатор-йонна водна детоксикация, инфрачервена и ел.физиотерапия
Уред за йонна детоксикация, IFR нагревки и ел.физиотерапия - Детоксикаторът е хидротерапевтично йонизиращо
устройство за извличане на токсини от тялото през стъпалата на краката. Този, най-усъвършенстван модел, предлага
още две независими допълнителни функции - нагревки чрез колан с инфрачервена технология и физиотерапевтичен масаж
чрез електроди за електроимпулси. Можете да го използвате сами - употребата му не изисква никаква специална
подготовка. Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и засилва
кръвообращението. Физиотерапевтичният масаж чрез ел.импулси подобрява локално кръвообръщението и премахва
болки. В комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на три независими функции- 1 бр.,
Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация (консуматив - за около 40 процедури) - 2 бр., Захранващ
кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Двойка самозалепващи електроди за физиотерапия - 1 комплект,
Инструкции за употреба на български език. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/125427/detoksikator-yonna-vodna-detoksikaciya-infrachervena-i-elfizioterapiya

Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо,
лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени предприятия, а така също и в домашни условия.
Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му
към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/125426/infrachervena--lampa-za-nagrevki-philips-150w

Сауна за лице и инхалатор за нос и гърло
Този уред, с помощта на полезното действие на парата чрез приставката за сауна, дълбоко почиства лицето и
внимателно премахва замърсяването и черните точки. Кожата остава по-дългo време свежа и хидратирана, изглежда
по-млада и по-блестяща. Уредът е идеален за употреба в домашни условия и може да се използва за дълбоко почистване
на следи от грим, за дълбоко почистване на порите и предотвратяване изсушаването на кожата. Има и приставка за
инхалация - предназначена за вдишване през носа и през устата. В студено време лигавицата в устната и носна кухна
става особено суха. Благодарение на инхалатора, лигавицата се овлажнява, което допринася за по лесно вдишване.
Успешно се лекува кашлица и трудно отхрачване. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994.
http://obiavidnes.com/obiava/125425/sauna-za-lice-i-inhalator-za-nos-i-gyrlo

Професионален алкохолен тестер (дрегер)
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Осигурени консумативи.
http://obiavidnes.com/obiava/125424/profesionalen-alkoholen-tester-dreger

Овлажнители на въздуха
За осигуряване на необходимата здравословна влажност на въздуха в стаята, чрез разпръскване на атомизирани частици
на водата под формата на студена мъгла. Здравословната влажност е между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/125423/ovlajniteli-na-vyzduha
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Овлажнители на въздуха
За осигуряване на необходимата здравословна влажност на въздуха в стаята, чрез разпръскване на атомизирани частици
на водата под формата на студена мъгла. Здравословната влажност е между 40% и 60% - диапазон, в който рискът от
дихателни инфекции е сведен до минимум. Различни модели. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/125422/ovlajniteli-na-vyzduha

Овлажнител на въздуха с влагомер и йонизатор
Aвтоматичен овлажнител - напълно автоматичен овлажнител за стая VapoLux New – с вграден електронен влагомер,
който може постоянно да поддържа зададената от Вас желана влажност в помещението. Уредът се включва и
изключва автоматично в съответствие със степента на влага в помещението. С голям резервоар (4.5л) и възможност за
до 11 часа автономна работа с едно зареждане. С отделно управляем йонизатор за повишаване качеството на въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/125421/ovlajnitel-na-vyzduha-s-vlagomer-i--yonizator

Уред за сребърна вода Dr. Silver
За приготвяне на водни разтвори с различна концентрация на сребърни йони, които се прилагат вътрешно (за пиене) и
външно (козметична употреба), както и за дезинфекция на различни повърхности и храни, и профилактика на някои
заболявания. Максималният обем вода, който може да бъде обработен до изчерпване на един сребърен електрод е не
по-малко от 40 000 литра при концентрация 0,05 мг/л. Приложение на сребърната вода в домашни
условия:Обеззаразяване на водопроводна вода и вода с неизвестен произход; eфективно антибактериално и
възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока температура, гастрити, хранителни отравяния,
дезинтерии, кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на мивки, вани,
съдове; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи; в козметологията подмладяващо, противовъзпалително и балансиращо кожата действие; в растениевъдството - за покълване на семена и
поливане на растения; непрекъснато се откриват нови възможности за терапевтично приложение на това чудодейно
природно средство - сребърната вода. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или
на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/125420/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver

Електронна система срещу варовикова вода AV-3 – Изберете българското!
Доказано ефективна и суперикономична електронна система за омекотяване на варовикова вода и премахване налепите
във водната инсталация. Ел.консумация 1,5W. Подходяща за едно домакинство, монтира се след водомера в жилището.
Спира отлагането на варовик, прогресивно премахва отложения варовик по тръбите, батериите, ел. уредите и др.
Намалява сметката за електричество, удължава живота на бойлера, пералнята, миялната, кафе машината и т.н.За
повече подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/125419/elektronna-sistema-sreshtu-varovikova-voda-av-3--izberete-bylgarskoto

Ултразвукова ванa – две години гаранция
За ултразвуково почистване на метални инструменти, CD, DVD и BlueRay оптични дискове, на ножчета за бръснене,
глави на електрически самобръсначки, стоматологични инструменти, четки за зъби, бижута (верижки, пръстени, обици,
гривни), очила, лупи, верижки за часовници, водоустойчиви часовници, химикалки, глави на принтери, печати, часовникови
механизми, стари монети, значки, клапи, дюзи, електронни платки и т.н. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
«ТехноМаг» или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/125418/ultrazvukova-vana--dve-godini-garanciya

Ултразвукова пералня с нано-сребърна технология от ТехноМаг
Ако домакинството Ви се състои от 1-2 човека - няма по-икономично решение от ултразвуковия уред за пране и
почистване. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60% перилен препарат, 100% омекотители.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - забравете и гладенето.
Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на маратонки, гуменки, чанти,изделия от изкуствена
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кожа и т.н. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 088 4
38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/125417/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-ot-tehnomag

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125416/pravete-pari-po-internet

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125415/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Кана за жива и мъртва вода – 69 лева
Активатор за жива и мъртва вода с ТИТАНИЕВ електрод - за домашно приготвяне на алкална (жива) вода и кисела
(мъртва) вода, които можете да използвате в профилактиката на редица болести. Иновативното в този модел е
наличието на титаниев електрод, който гарантира да няма никакво отделяне на метали във водата. За повече
подробности и поръчки заповядайте в е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/125414/kana-za-jiva-i-myrtva-voda--69-leva

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна нано чаша за алкална вода - наричана още турмалинова чаша - предназначена да филтрира, пречиства,
минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с
доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна вода. С енергийната алкална чаша ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина „ТехноМаг” или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/125413/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Дестилатори за вода
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/125412/destilatori-za-voda

Страница 30/106

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.01.2017

Генератор на озон за въздух и вода за здраве у дома
Модел с механичен таймер до 60 минути. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно
- чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на
кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили
хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим,
мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е
- магазина ТехноМаг или на тел. 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/125411/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

Плазмен въздухочистител, комбиниран с озонатор за вода
Последно поколение технология за пречистване и стерилизиране на въздуха в помещението. Без консумативи. Плюс
функция за озониране на вода и дълбоко пречистване на хранителни продукти.Този многофункционален уред, освен за
домашни условия, се препоръчва за ползване и в здравни, и медицински заведения, биохимични лаборатории, аптеки,
детски градини, училища, магазини, хотели, ресторанти и др. За подробности и поръчки посетете www. TehnoMag.net
или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/125410/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda

Озонатор за въздух и вода с мелодичен звуков индикатор
Суперикономичен модел, с електронен таймер, тъчскрийн дисплей и мелодична звукова индикация. Подходящ е и за
незрящи или хора с намалено зрение. 2 години гаранция. Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби,
венци, стомашно - чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви
зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от
риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте
подробности и поръчайте в е - магазина ТехноМаг или на тел. 02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/125409/ozonator-za-vyzduh-i-voda-s-melodichen-zvukov-indikator

Йонизатор, озонатор и ароматизатор от ТехноМаг
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/125408/yonizator-ozonator-i-aromatizator-ot-tehnomag

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
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http://obiavidnes.com/obiava/125407/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Калкулатор Citizen SDC-640II
Калкулатор Citizen SDC-640II, плаваща или фиксирана десетична запетая, черен
http://obiavidnes.com/obiava/125406/kalkulator-citizen-sdc-640ii

cialis АПТЕЧЕН-за мъже
Аптечния 100 % ОРИГИНАЛЕН Циалис е един от най-предпочитаните секс стимуланти за мъже
http://obiavidnes.com/obiava/125405/cialis-aptechen-za-myje

ГЛАВА ЗА BROTHER MFC J4420DW/J4620DW/J5320DW/J5620DW/J5720DW - Black - LC223BK Заб.: 550k
ГЛАВА ЗА BROTHER MFC J4420DW/J4620DW/J5320DW/J5620DW/J5720DW - Black - LC223BK - Заб.: 550k
http://obiavidnes.com/obiava/125404/glava-za-brother-mfc-j4420dwj4620dwj5320dwj5620dwj5720dw---black---lc223bk--

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/125403/kamagra-gold

Хладилни камери и съоръжения
Климат Инженеринг ЕООД е основан през 2006 г. Предметът на дейност е производствена, инженерингова и търговска
дейност в областта на професионалната хладилна техника
http://obiavidnes.com/obiava/125402/hladilni-kameri-i-syoryjeniya

ГЛАВА ЗА BROTHER MFC J4420DW/J4620DW/J5320DW/J5620DW/J5720DW - Cyan - LC223C Заб.: 550k
ГЛАВА ЗА BROTHER MFC J4420DW/J4620DW/J5320DW/J5620DW/J5720DW - Cyan - LC223C - Заб.: 550k
http://obiavidnes.com/obiava/125401/glava-za-brother-mfc-j4420dwj4620dwj5320dwj5620dwj5720dw---cyan---lc223c---z

Блиндирани врати на конкурентно ниски цени
Магазин „Доорманн” Пловдив предлага блиндирани врати за апартаменти и къщи на конкурентно ниски цени! За да
разгледате разнообразието от модели и за да получите компетентно мнение и съвет, обърнете се към нас !!!
http://obiavidnes.com/obiava/125400/blindirani-vrati-na-konkurentno-niski-ceni

Kъщи и вили за гости в Цигов Чарк
Къщи за гости COLORI са разположени в едно от най - красивите кътчета на България – на брега на язовир Батак,
наричан още морето на Родопите.
http://obiavidnes.com/obiava/125399/kyshti-i-vili-za-gosti-v-cigov-chark

ГЛАВА ЗА BROTHER MFC J4420DW/J4620DW/J5320DW/J5620DW/J5720DW - Magenta LC223M - Заб.: 550k
ГЛАВА ЗА BROTHER MFC J4420DW/J4620DW/J5320DW/J5620DW/J5720DW - Magenta - LC223M - Заб.: 550k
http://obiavidnes.com/obiava/125398/glava-za-brother-mfc-j4420dwj4620dwj5320dwj5620dwj5720dw---magenta---lc223m-

ГЛАВА ЗА BROTHER MFC J4420DW/J4620DW/J5320DW/J5620DW/J5720DW - Yellow - LC223Y Заб.: 550k
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ГЛАВА ЗА BROTHER MFC J4420DW/J4620DW/J5320DW/J5620DW/J5720DW - Yellow - LC223Y - Заб.: 550k
http://obiavidnes.com/obiava/125397/glava-za-brother-mfc-j4420dwj4620dwj5320dwj5620dwj5720dw---yellow---lc223y--

Купува
стари
коли,изгнили
автомобили,също бус,джип

коли,повредени

коли,ударени

автомобили,изгорели

Изкупува коли за скрап,бракуване, издава удостоверение за дерегистрация.
Транспорта е безплатен за София, цените на колите се определят
според модела,бърза реакция в деня.
тел 02/9465436, 02/4410524,
M tel-0887901663
Vivatel- 0879988765
http://obiavidnes.com/obiava/125396/kupuva-stari-koliizgnili-kolipovredeni-koliudareni-avtomobiliizgoreli-avtomo

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. www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/125395/otslabni-s-lida

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125394/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa-s-internet

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125393/pechelete-pari-ot-internet

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125392/pravete-pari-po-internet
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125391/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

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/125390/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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/125389/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! 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.
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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/125388/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Мъжки часовници
Онлайн магазин Timezone24.bg предлага мъжки часовници и аксесоари от над 40 марки европейски производители.
Часовниците са високо качество на изработка и дизайн. Тук може да намерите часовник с автоматичен, кварцов,
соларен или кинетичен механизъм. С различни каишки или верижки, с многообразие от функции те са подходящи за всеки
мъж.
http://obiavidnes.com/obiava/125387/myjki-chasovnici

Калкулатор Citizen SDC-620II
Калкулатор Citizen SDC-620II, TAX-функция, черен
http://obiavidnes.com/obiava/125386/kalkulator-citizen-sdc-620ii

viagra
Виагра е един от най-използваните секс стимуланти по целия свят от милиони мъже.http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/125385/viagra

Калкулатор Citizen CT-666
Калкулатор Citizen CT-666, възможност за проверка до 120 стъпки, черен
http://obiavidnes.com/obiava/125384/kalkulator-citizen-ct-666

отслабни с мейзитанг
Meizitang е най-добрия билков продукт за бързо отслабване. Meizitang е чудото с което ще отслабнете за месец от 6 до
10 килограма, без диети, без тренировки, без лишения.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/125383/otslabni-s-meyzitang

Мартеници на едро и дребно. Гривни с надписи и фирмено лого. Онлайн магазин МИР-МАР.
МИР-МАР произвеждаме мартеници от 2003г. През всички тези години натрупахме доста опит и сега за сезон 2017г. сме
подготвени с много актуални модели. Може да видите какво предлагаме на:http://martenici-bg.com/ Приемаме поръчки на
електронната ни поща bg_martenici@abv.bg и на телефон 0895023731 и тел.0898493205. Всички поръчки за страната се
изпращат с куриерска служба "Еконт Експрес", поръчката се плаща при получаването и на куриера. Цената и времето за
доставка е в зависимост от населеното място. Поръчките се изпълняват по реда на постъпване, с предимство са
по-големите.
Поръчки над 500 бр. се изпълняват най-малко за 10 дни. Могат да се поръчат имена и надписи липсващи от списъка. За
поръчки цената е: от 10 до 50 бр. цена 1.00 лв. от 51 бр. до 100 бр. цена 0.45 лева над 100 бр. цена 0.40 лева
Минималното количество при поръчка е 10 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/125382/martenici-na-edro-i-drebno-grivni-s-nadpisi-i-firmeno-logo-onlayn-magazin-mir-

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
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http://obiavidnes.com/obiava/125381/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa-s-internet

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125380/pechelete-pari-ot-internet

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125379/pravete-pari-po-internet

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125378/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

otlabni s lida slim
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма!
НИЕ НЕ ПРОСТО ПРЕДЛАГАМЕ ИСТИНСКА ЛИДА, НО НИЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ЗАКУПЕНА ОТ НАС Е 1000 %
ИСТИНСКА И ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ. НИЕ СМЕ ОФИЦИАЛНИ ВНОСИТЕЛИ НА ЛИДА СЛИМ – СТАРА ФОРМУЛА СИВИ
БЛИСТЕРИ !!!
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма гарантирано действа на всеки без отказ. Ако искате продукт с който ще отслабнете бързо, лесно и
гарантирано опитайте най-мощната лида шише за отслабване, подобрена многократно без странични
ефекти.www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/125377/otlabni-s-lida-slim

Инкогнито-Частни детективи
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
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0877696928
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/125376/inkognito-chastni-detektivi

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! 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/125375/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

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/125374/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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/125373/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-
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Лаптоп Lenovo Ideapad 310 (80TT003DBM)
Лаптоп Lenovo Ideapad 310 (80TT003DBM), сребрист, четириядрен Apollo Lake Intel Pentium N4200 1.10/2.50GHz, 15.6"
(39.62 cm) HD Display, (HDMI), 4GB, 1TB, 1x USB 3.0, Free DOS, 2.2kg
http://obiavidnes.com/obiava/125372/laptop-lenovo-ideapad-310-80tt003dbm

Хладилник с камера Gorenje RF 60309 OBK
Хладилник с камера Gorenje RF 60309 OBK, клас А++, 296л. общ обем, 1 компресор, механично управление, ретро дизайн,
черен, по-поръчка
http://obiavidnes.com/obiava/125371/hladilnik-s-kamera-gorenje-rf-60309-obk

Хладилник с камера Gorenje RF 60309 OR
Хладилник с камера Gorenje RF 60309 OR, клас А++, 296л. общ обем, 1 компресор, механично управление, ретро дизайн,
червен, по-поръчка
http://obiavidnes.com/obiava/125370/hladilnik-s-kamera-gorenje-rf-60309-or

Стойка за стена Manhattan 424752
Стойка за стена Manhattan 424752, за екрани 37”-70", VESA до 600x400, до 75кг, вграден нивелир
http://obiavidnes.com/obiava/125369/stoyka-za-stena-manhattan-424752

Стойка за монитор Manhattan 423717
Стойка за монитор Manhattan 423717, за екрани 13"-32", VESA до 200x100, до 20 кг, вграден нивелир
http://obiavidnes.com/obiava/125368/stoyka-za-monitor-manhattan-423717

Стойка за монитор Roline 17.99.1214
Стойка за монитор Roline 17.99.1214, за екрани 81-152см, VESA до 700x500, до 80кг
http://obiavidnes.com/obiava/125367/stoyka-za-monitor-roline-17991214

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125366/pechelete-pari-ot-internet

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125365/pravete-pari-po-internet
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125364/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

Инкубатори
Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на люлката от : 40яйца,60,80,100,и 120 броя
яйца.Полуавтоматични за 40яйца,60,80,100 и 120яйца.Начина за употреба е лесен дори за начинаещи
клиенти.Инкубаторите са предназначени за домашна употреба.На люлката няма гнезда поради това може да се слагат
всяакакъв вид яйца. Tемпературата се регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до
0.01градуса.Възможност за доставка с куриер до всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на
доставката.Заповядайте на сайта ни за да разгледате предлаганите ни продукти.
www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/125363/inkubatori

Зарядно устройство за таблет HP x2 1012 G1
Зарядно устройство за таблет HP x2 1012 G1, USB-C, 45W
http://obiavidnes.com/obiava/125362/zaryadno-ustroystvo-za-tablet-hp-x2-1012-g1

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/125361/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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/125360/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Продавам Биг бег чували
Продавам Биг бег чували,използвани еднократно,в отлично състояние-чисти и здрави.Те са с 4 колана и 2 ръкава-единият
за източване на дъното,а другият e отгоре за пълнене.Размери:1куб.м;1.10куб.м.;1.30куб.м.;1.60куб.м.;1,80куб.м
Цени между 4,00лв и 7,00лв за брой,в зависимост от размерите.
За повече информация и поръчки тел:0876650473
http://obiavidnes.com/obiava/125359/prodavam-big-beg-chuvali

Стойка за монитор Roline 17.99.1126
Стойка за монитор Roline 17.99.1126, VESA до 100x100, до 10кг
http://obiavidnes.com/obiava/125358/stoyka-za-monitor-roline-17991126

Стойка за монитор Roline 17.99.1127
Стойка за монитор Roline 17.99.1127, VESA до 100x100, до 15кг, 4 оси
http://obiavidnes.com/obiava/125357/stoyka-za-monitor-roline-17991127

Мартеници на едро и дребно. Гривни с надписи и фирмено лого. Онлайн магазин МИР-МАР.
МИР-МАР произвеждаме мартеници от 2003г. През всички тези години натрупахме доста опит и сега за сезон 2017г. сме
подготвени с много актуални модели. Може да видите какво предлагаме на:http://martenici-bg.com/ Приемаме поръчки на
електронната ни поща bg_martenici@abv.bg и на телефон 0895023731 и тел.0898493205. Всички поръчки за страната се
изпращат с куриерска служба "Еконт Експрес", поръчката се плаща при получаването и на куриера. Цената и времето за
доставка е в зависимост от населеното място. Поръчките се изпълняват по реда на постъпване, с предимство са
по-големите.
Поръчки над 500 бр. се изпълняват най-малко за 10 дни. Могат да се поръчат имена и надписи липсващи от списъка. За
поръчки цената е: от 10 до 50 бр. цена 1.00 лв. от 51 бр. до 100 бр. цена 0.45 лева над 100 бр. цена 0.40 лева
Минималното количество при поръчка е 10 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/125356/martenici-na-edro-i-drebno-grivni-s-nadpisi-i-firmeno-logo-onlayn-magazin-mir-

Мартеници на едро и дребно. Гривни с надписи и фирмено лого. Онлайн магазин МИР-МАР.
МИР-МАР произвеждаме мартеници от 2003г. През всички тези години натрупахме доста опит и сега за сезон 2017г. сме
подготвени с много актуални модели. Може да видите какво предлагаме на:http://martenici-bg.com/ Приемаме поръчки на
електронната ни поща bg_martenici@abv.bg и на телефон 0895023731 и тел.0898493205. Всички поръчки за страната се
изпращат с куриерска служба "Еконт Експрес", поръчката се плаща при получаването и на куриера. Цената и времето за
доставка е в зависимост от населеното място. Поръчките се изпълняват по реда на постъпване, с предимство са
по-големите.
Поръчки над 500 бр. се изпълняват най-малко за 10 дни. Могат да се поръчат имена и надписи липсващи от списъка. За
поръчки цената е: от 10 до 50 бр. цена 1.00 лв. от 51 бр. до 100 бр. цена 0.45 лева над 100 бр. цена 0.40 лева
Минималното количество при поръчка е 10 бр.
http://obiavidnes.com/obiava/125355/martenici-na-edro-i-drebno-grivni-s-nadpisi-i-firmeno-logo-onlayn-magazin-mir-

Преходник HP F7W97AA
Преходник HP F7W97AA, от Display Port(м) към VGA(ж), адаптер, черен
http://obiavidnes.com/obiava/125354/prehodnik-hp-f7w97aa

cialis АПТЕЧЕН
Аптечния 100 % ОРИГИНАЛЕН Циалис е един от най-предпочитаните секс стимуланти за мъже поради много причини.
Cialis е продукта с който, ще имате здрава ерекция, ще предотвратите преждевременното изпразване и с Циалис ще
може да повторите. Cialis няма странични ефекти. Действа на всеки.www.erekciq.com
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http://obiavidnes.com/obiava/125353/cialis-aptechen

Съдомиялна за вграждане Gorenje GV 64315
Съдомиялна за вграждане Gorenje GV 64315, клас A++, 14 комплекта, 10 програми, самопочистващ се филтър, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/125352/sydomiyalna-za-vgrajdane-gorenje-gv-64315

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125351/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa-s-internet

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125350/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125349/pravete-pari-po-internet

Блиндирана входна врата код Т686 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:
Крило 7 см, изработено от: метал, полистиренови листи 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 /тип – „полумесец“ или “пура”/; шпионка с метално чукче; панти;
Два секретни патрона с по три ключа; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с три 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,
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навън/дясна.
Структурата на крилото представлява два MDF – ламинирани панела – всеки по 10 мм, а за шумо- и термоизолация са
добавени полистиренови листи, използвани за топлоизолация на сгради (саниране). 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 . 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.
**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/125348/blindirana-vhodna-vrata-kod-t686-sparta

Лаптоп Asus X540SA-XX432D
Лаптоп Asus X540SA-XX432D, сребрист, двуядрен Braswell Intel Celeron Processor N3060 1.60/2.48GHz, 15.6" (39.62 cm) HD
Display, (HDMI), 4GB, 500GB, 1x USB 3.0, Free DOS, 1.9kg
http://obiavidnes.com/obiava/125347/laptop-asus-x540sa-xx432d

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/125346/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НЕОГРАНИЧЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ
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/125345/neogranicheni-dopylnitelni-dohodi

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
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Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/125344/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Клавиатура Sandberg SNB-630-05
Клавиатура Sandberg SNB-630-05, безжична, цифрова(numlock), 10м обхват, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/125343/klaviatura-sandberg-snb-630-05

Интериорна врата модел 203
Врати Доорман представя:
Интериорна врата изработена от два броя HDF плоскости с рамка от масив, подсилена в средата с HDF оребряване,
покрито с 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF са с голяма плътност, здравина, влагоустойчивост, шумо и
топлоизолация.
Крилото е с височина 197см. В ширина може да бъде 60, 70 или 80 см. Височината с касата е 201см., а широчината - 66,
76 или 86 см., в зависимост от размера крило.
В комплекта са включени прави плаващи первази за от двете страни на касата.
Възможните цветове са бреза, перла, златен дъб, сив кестен и венге.
Пълната окомплектовка на вратата включва: каса, крило, плаващи первази за от двете страни, гумено уплътнение,
метална секретна брава, насрещник, патрон с три ключа, три броя лагерни панти, иноксова дръжка тип розетка.
Посетете нашите шоуруми , за да можете да бъдете консултирани на ниво.
При нас ще можете да разгледате голям брой мостри, което ще
улесни вашия избор.
http://obiavidnes.com/obiava/125342/interiorna-vrata-model-203

Гледане на карти по нов за България метод.
Гледам на карти по нов за България метод. Гледане с малкото тесте 20 лева, с голямото тесте 25 лева, с 2те тестета
35 лева, с 2те тестета и бърза номерология 45 лева.
За контакт 0887469839
http://obiavidnes.com/obiava/125341/gledane-na-karti-po-nov-za-bylgariya-metod

Монтаж на врати до 7 дни: http://doors-sofia.com/
Борман монтира врати до 7 дни понеже имаме налични модели на склад и мислим за вас да смените вратите бързо в този
студ.
Сайта ни е: http://doors-sofia.com/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул.
Дойран 9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се
слиза на спирка Дойран.
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http://obiavidnes.com/obiava/125340/montaj-na-vrati-do-7-dni---httpdoors-sofiacom

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125339/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa-s-internet

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125338/pechelete-pari-ot-internet

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125337/pravete-pari-po-internet

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125336/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

otlabni s lida slim
Lida Slim, Лида слим или най-силната лида създадена за много бързо и трайно отслабване. Lida шише е най-добрата и
подобрена формула за отслабване. С лида шише ще отслабнете само за 30 дни от 6 до 15 килограма и то гарантирано.
Тази Лида шише най-силна версия е най-големия ХИТ в целия свят. С lida slim ще отслабнете толкова бързо и лесно, че
няма да усетите, кога сте свалили всички ненужни килограми. Отслабването с лида шише е гарантирано и действа при
всеки. Това не е всичко с тази lida slim най-силна вия няма да имате странични ефекти освен потискане на апетита ви и
сухота в устата ( ще ви се пие повече вода).www.lidaoriginalna.com
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http://obiavidnes.com/obiava/125335/otlabni-s-lida-slim

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.
http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/125334/kamagra-gel-za-myje

Стъклокерамичен плот Gorenje ECT 680 KR
Стъклокерамичен плот Gorenje ECT 680 KR, 7,100 W, 4 нагревателни зони, сензорно управление, алуминиев ръб, бял
http://obiavidnes.com/obiava/125333/styklokeramichen-plot-gorenje-ect-680-kr

НЕОГРАНИЧЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ
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/125332/neogranicheni-dopylnitelni-dohodi

Страхотни цени на интериорни 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=6
http://obiavidnes.com/obiava/125331/strahotni-ceni-na-interiorni-vrati-v-plovdiv

Блиндирана входна врата код Т100
Представяме входна блиндирана врата, изработена от 1,5 мм. праховобоядисан метал и 10мм. МДФ-фрезовани панели с
ламинатно покритие. Размери на вратата с касата 92/200 см., 86/197см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два 10мм. МДФ-ламинирани панела, а за шумо- и топлоизолация е
добавена каменна вата. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на
модела. Касата е регулируема и може да облече зид с дебелина до 34см (с възможност и до 44 см срещу допълнително
заплащане). Вратата е снабдена с две независими заключващи системи DAF-моноблок всяка с по три активни шипа, като
към модела е добавена и трета скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна.
В комплекта са включени:
- крило;
- регулируема каса за зид с дебелина до 34см;
- обков: иноксова подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна дръжка за
външната страна;
- шпионка с метално чукче, панти, два секретни патрона с по три ключа и трета допълнителна ключалка, бронировка
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на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване. От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа,
чрез които крилото винаги е здраво закачено към касата в затворено положение на вратата.
Повърхността на вратата подлежи на захабяване в следствие на слънчевите лъчи и влагата и не е подходяща за излагане
на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да я предпазва от UV-лъченията.
http://obiavidnes.com/obiava/125330/blindirana-vhodna-vrata-kod-t100

viagra
Виагра е един от най-използваните секс стимуланти по целия свят от милиони мъже.http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/125329/viagra

отслабни с мейзитанг
Meizitang е най-добрия билков продукт за бързо отслабване. Meizitang е чудото с което ще отслабнете за месец от 6 до
10 килограма, без диети, без тренировки, без лишения.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/125328/otslabni-s-meyzitang

Лаптоп Asus X540LJ-XX550T
Лаптоп Asus X540LJ-XX550T, двуядрен Broadwell Intel Core i3-5005U 2GHz, 15.6" (39.62 cm) HD LED Display & NVIDIA®
GeForce® 920M 2GB DDR3L, (HDMI), 6GB, 1TB, 1x USB 3.0, Windows 10, 1.9kg
http://obiavidnes.com/obiava/125327/laptop-asus-x540lj-xx550t

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
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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/125326/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност ...
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/125325/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност ...
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/125324/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

lida
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма!
НИЕ НЕ ПРОСТО ПРЕДЛАГАМЕ ИСТИНСКА ЛИДА, НО НИЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ЗАКУПЕНА ОТ НАС Е 1000 %
ИСТИНСКА И ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ. НИЕ СМЕ ОФИЦИАЛНИ ВНОСИТЕЛИ НА ЛИДА СЛИМ – СТАРА ФОРМУЛА СИВИ
БЛИСТЕРИ !!!
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма гарантирано действа на всеки без отказ. Ако искате продукт с който ще отслабнете бързо, лесно и
гарантирано опитайте най-мощната лида шише за отслабване, подобрена многократно без странични ефекти.
http://obiavidnes.com/obiava/125323/lida-slim--stara-formula--siv-blister-sa-hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo

Блиндирана входна врата 137-P
Блиндирана входна врата, изработена от метал, с размери с касата 86/197 см.
Дебелината на крилото е 50мм, а възможните посоки на отваряне на вратата са: навън/ляво, навътре/ляво, навън/дясно,
навътре/дясно. Покритието е машинно поставено, топло пренесено PVC в тъмно кафяв цвят. Вратата е в комплект с
крилото, 10см. фиксирана каса, гумени уплътнения на крилото и касата, метален обков - брава, иноксови дръжки,
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секретен патрон с 5 секретни ключа + 2 монтажни ключа, вградени в касата регулируеми панти, праг, крепежни
елементи за монтажа на вратата и шпионка.
Този модел е идеален за жилища в панелни кооперации, където размерът на вратата отговаря на размера на отвора след
демонтаж на металната каса. Поддържаме на склад всички посоки на отваряне, като с това не Ви ограничаваме в
избора.
http://obiavidnes.com/obiava/125322/blindirana-vhodna-vrata-137-p

Фурна за вграждане Gorenje BO 87 ORA B
Фурна за вграждане Gorenje BO 87 ORA B, клас А, 3,300 W, обем 67 л, сензорно управление DirectTouch, черна
http://obiavidnes.com/obiava/125321/furna-za-vgrajdane-gorenje-bo-87-ora-b

Цифров кантар Gorenje OT 180 GB
Цифров кантар Gorenje OT 180 GB, капацитет 180 кг, aвтоматично изключване, черен
http://obiavidnes.com/obiava/125320/cifrov-kantar-gorenje-ot-180-gb

Хибриден лаптоп Asus UX360CA-C4152T
Хибриден лаптоп Asus UX360CA-C4152T, сив, двуядрен Kaby Lake Intel Core m3-7Y30 1.0/2.6GHz, 13.3" (33.78 cm) Full HD
LED Touch Display, (mHDMI), 4GB, 256GB SSD, 2x USB 3.0, Windows 10, 1.3kg
http://obiavidnes.com/obiava/125319/hibriden-laptop-asus-ux360ca-c4152t

Абсорбатор Gorenje DU 6115 W
Абсорбатор Gorenje DU 6115 W, клас D, 108 W, въздухопоток 173 m
http://obiavidnes.com/obiava/125318/absorbator-gorenje-du-6115-w

Готварска печка с плот Gorenje EC 65210 AW
Готварска печка с плот Gorenje EC 65210 AW, 9,200 W, 4 нагревателни зони, механично управление, 67 л. обем, бял
http://obiavidnes.com/obiava/125317/gotvarska-pechka-s-plot-gorenje-ec-65210-aw

Клавиатура за Toshiba Satellite A200 A205 A210 A215 M200
Клавиатура за Toshiba Satellite A200 A205 A210 A215 M200, GR, сребриста
http://obiavidnes.com/obiava/125316/klaviatura-za-toshiba-satellite-a200-a205-a210-a215-m200

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/125315/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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НЕОГРАНИЧЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ
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/125314/neogranicheni-dopylnitelni-dohodi

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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/125313/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Клавиатура за HP COMPAQ EliteBook 6930 6930P NSK-H4K01
Клавиатура за HP COMPAQ EliteBook 6930 6930P NSK-H4K01, UK, черна
http://obiavidnes.com/obiava/125312/klaviatura-za-hp-compaq-elitebook-6930-6930p-nsk-h4k01

Слушалки Hama HK-5620
Слушалки Hama HK-5620, тип "тапи", черни
http://obiavidnes.com/obiava/125311/slushalki-hama-hk-5620

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125310/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125309/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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
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спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му.
За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125308/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125307/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
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http://obiavidnes.com/obiava/125306/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125305/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

Курс “Монтажник на ВиК мрежи” Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “МОНТАЖНИК НА ВИК МРЕЖИ”, специалности:
Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
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
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
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
http://cpopartners.bg/
Цена – 350 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125304/kurs-montajnik-na-vik-mreji-distancionno-obuchenie

Слушалки Hama Basic4Phone
Слушалки Hama Basic4Phone, микрофон, тип "тапи", черни
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http://obiavidnes.com/obiava/125303/slushalki-hama-basic4phone

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. 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
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
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
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125302/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. 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
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
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
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125301/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie
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КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. 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
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
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
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125300/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. 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
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
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
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125299/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
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Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. 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
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
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
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125298/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. 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
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
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
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125297/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
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• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. 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
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
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
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125296/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. 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
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
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
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125295/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
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/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. 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
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
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
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125294/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. 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
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
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
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125293/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение
Курс за придобиване на професионална квалификация по професия “Строителен техник”, код 582010, специалност
“Строителство и архитектура” - трета степен на професионална квалификация.
Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма.
• Програмите са съобразени изцяло с Вашето свободно време.
• Обучавате се без да се откъсвате от работа.
Пълният курс на обучението дава възможност за придобиване на степен на професионална квалификация по професията
/специалността/. Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с
полагане на държавни изпити по теория и практика на професията. Завършеното професионално обучение с придобиване
на степен за професионална квалификация се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА
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КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН. 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
Притежаващите Трета квалификационна степен отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от
Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя.
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
http://cpopartners.bg/
Цена – 650 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125292/kurs-stroitelen-tehnik---distancionno-obuchenie

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
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125291/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

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
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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
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125290/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

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
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125289/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

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
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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
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125288/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

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
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125287/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

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.
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За контакт и записване тел.: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125286/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

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
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125285/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

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
http://cpopartners.bg/
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Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125284/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

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
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125283/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

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
http://cpopartners.bg/
Цена – 400 лева
http://obiavidnes.com/obiava/125282/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie
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Тонколони Hama Sonic LS-206
Тонколони Hama Sonic LS-206, 2.0, 6W RMS, 3.5 mm Jack/USB 3.0, черни
http://obiavidnes.com/obiava/125281/tonkoloni-hama-sonic-ls-206

Тонколони Hama Sonic Mobil 185
Тонколони Hama Sonic Mobil 185, 3W RMS, 3.5 mm Jack/USB 3.0, черно/сиви
http://obiavidnes.com/obiava/125280/tonkoloni-hama-sonic-mobil-185

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125279/pravete-pari-po-internet

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125278/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

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/125277/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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
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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/125276/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Тонколони Hama Sonic Mobil 183
Тонколони Hama Sonic Mobil 183, 3W RMS, 3.5 mm Jack/USB 3.0, черно/червени
http://obiavidnes.com/obiava/125275/tonkoloni-hama-sonic-mobil-183

cialis АПТЕЧЕН
Аптечния 100 % ОРИГИНАЛЕН Циалис е един от най-предпочитаните секс стимуланти за мъже поради много причини.
Cialis е продукта с който, ще имате здрава ерекция, ще предотвратите преждевременното изпразване и с Циалис ще
може да повторите. Cialis няма странични ефекти. Действа на всеки.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/123787/cialis-aptechen

Тонколони Sonic Mobil 181
Тонколони Sonic Mobil 181, 3W RMS, 3.5 mm Jack/USB 3.0, черно/сиви
http://obiavidnes.com/obiava/125274/tonkoloni-sonic-mobil-181

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125273/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa-s-internet

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125272/pravete-pari-po-internet

Тестер за нитрати ANMEZ Greentest ECO
Тестер за нитрати ANMEZ Greentest ECO, измерва нивото на фонова радиация, анализ на повече от 50 различни видове
пресни плодове и зеленчуци
http://obiavidnes.com/obiava/125271/tester-za-nitrati-anmez-greentest-eco
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viagra
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.www.lidaoriginalna com
http://obiavidnes.com/obiava/125270/viagra

Блиндирана входна врата T587, цвят Златен дъб
Представяме Ви блиндирана входна врата,
изработена от 1,5мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с ламинатно покритие. Размери на вратата с касата- 92/200см.
Дебелината
на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява,
навътре/дясна, навън/лява, навън/дясна. Структурата на крилото
представлява два MDF- ламинирани панела-всеки по 10мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата. Лицевият и
задният панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна
завършеност на модела. Касата е регулируема и може да облече зид с
дебелина до 34см (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 и трета скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна.
http://obiavidnes.com/obiava/125269/blindirana-vhodna-vrata-t587-cvyat-zlaten-dyb

Стъклена интериорна врата, Print G 13-7 Рози
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено ламинирано стъкло с
принт рози.
Дебелината на крилото е 8мм. Закаляването гарантира безопасността
при счупване. Посоката на отваряне може да бъде навън/навътре,
лява/дясна.
Възможни размери на крилото:
60/197см
70/197см
80/197см
90/197см
В базовия комплект се включва: права каса 10см, первази от
едната страна, гумено уплътнение, 2 броя панти, брава със
заключване, ръкохватки, 3 броя ключа.
http://obiavidnes.com/obiava/125268/styklena-interiorna-vrata-print-g-13-7-rozi

Интериорна врата Gradde Simpel, цвят Дъб Вераде
Интериорна врата Gradde,
изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане
на крилото, без видимо прекъсване на покритието. Това прави вратите
много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните интериорни
врати
, особено в ръбовете.
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Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости.
Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на
отваряне може да бъде лява или дясна. Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A –
декоративен слой от целулоза и дървесни частици, импрегниран с
меламинови смоли и лакове, които правят HDFплоскостите много по-здрави и
устойчиви на надрасквания.
http://obiavidnes.com/obiava/125267/interiorna-vrata-gradde-simpel-cvyat-dyb-verade

ЕРП система и BMS системи от фирма ВН дистрибушън
ERP приложенията са всички софтуерни продукти, които обработват данни за нуждите на бизнеса, спомагат за
контрола и развитието м
http://obiavidnes.com/obiava/125266/erp-sistema-i-bms-sistemi-ot-firma-vn-distribushyn

Мишка Hama uRageReaper Ess
Мишка Hama uRageReaper Ess, оптична (2400 dpi), USB, черна, 5 програмируеми бутонa, LED подсветка
http://obiavidnes.com/obiava/125265/mishka-hama-uragereaper-ess

Саморазливни подови настилки
Ви Ви Ем 2005 ООД изгражда епоксидни саморазливни подови системи и произвежда цялостна гама от продукти за тях.
Подовите настилки изработени с продуктите на фирмата се характеризират с висока издръжливост и са подходящи
както за леката, така и за тежката промишленост. Те се почистват изключително лесно и поради това са много лесни
за цялостна поддръжка.
http://obiavidnes.com/obiava/125264/samorazlivni-podovi-nastilki

Kъщи и вили за гости в Цигов Чарк
Къщи за гости COLORI са разположени в едно от най - красивите кътчета на България – на брега на язовир Батак,
наричан още морето на Родопите
http://obiavidnes.com/obiava/125263/kyshti-i-vili-za-gosti-v-cigov-chark

Мишка Hama uRage Reaper neo
Мишка Hama uRage Reaper neo, оптична (3200 dpi), USB, черна, 5 програмируеми бутонa
http://obiavidnes.com/obiava/125262/mishka-hama-urage-reaper-neo

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
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прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125261/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125260/pravete-pari-po-internet

Мишка Hama uRage Reaper Revolution
Мишка Hama uRage Reaper Revolution, лазерна (8200 dpi), USB, черна, 13 програмируеми бутонa, LED подсветка
http://obiavidnes.com/obiava/125259/mishka-hama-urage-reaper-revolution

viagra
Виагра е един от най-използваните секс стимуланти по целия свят от милиони мъже.http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/124081/viagra

Адаптер Hama
Адаптер Hama, за Nano/Micro SIM/SIM карти
http://obiavidnes.com/obiava/125258/adapter-hama

Плочки за баня от магазини Баня Мечта
В магазини „Баня Мечта“ предлагаме изобилие от ПЛОЧКИ ЗА БАНЯ, разнообразие от цветове, размери, текстури и
стил.
При нас ще намерите иновативни решения за баня на доказани производители от Испания, Италия, Полша, Турция и
България.
Нашите дизайнери ще реализират 3D визуализация на банята Ви с изготвяне на професионален проект и ценни съвети.
Плочките за баня, които ще намерите в нашите магазини са с високо качество, конкурентни цени, подходящи за малки и
големи бани.
http://obiavidnes.com/obiava/125257/plochki-za-banya-ot-magazini-banya-mechta

meizitang-strahoten produkt za otslabvane
Meizitang е най-добрия билков продукт за бързо отслабване. Meizitang е чудото с което ще отслабнете за месец от 6 до
10 килограма, без диети, без тренировки, без лишения. www.мейзитанг.
http://obiavidnes.com/obiava/125256/meizitang-strahoten-produkt-za-otslabvane

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:
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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/125255/inkubatori-ot-borisof-son

Електровъдици електрическа въдица 1000W
Електрическа въдица 1000W SHARK - 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
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
Електровъдица електрическа въдица 350 W - удобна за река и малки вирове.
Работи добре и с по - малки акумулатори (12V_7Ah) удобни за носене. https://www. youtube. com/watch? v=IIsYHgLRCJs
Електрическа въдица КОСАТКА. По - опростена схема на руската въдица Албатрос, но по - мощна (до 2000 W
http://obiavidnes.com/obiava/125254/elektrovydici-elektricheska-vydica-1000w

Заеми до 7000 лв.
Заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години.
Не ни пишете имейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! - вижте нашия сайт. www.panda2016.tk
http://obiavidnes.com/obiava/125253/zaemi-do-7000-lv

cialis
Аптечния 100 % ОРИГИНАЛЕН Циалис е един от най-предпочитаните секс стимуланти за мъже поради много причини.
Cialis е продукта с който, ще имате здрава ерекция, ще предотвратите преждевременното изпразване и с Циалис ще
може да повторите. Cialis няма странични ефекти. Действа на всеки.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/125252/cialis

Блиндирана входна врата код BG-002
Входна блиндирана врата, изработена от 1.5 мм прахово боядисан метал и 5 мм HDF дълбоко фрезовани релефни панели
покрити с PVC фолио.*
Структурата на крилото представлява два 5 мм HDF дизайнерски панела, между които е поставен метален лист с
дебелина 1.0 мм. Крилото е с пълнеж за шумо и топло изолация от полипропилен и полиуретанова пяна, с допълнително
метално оребряване от П-образни профили с дебелина 1.5 мм. Дебелината на крилото е 70 мм. Лицевият и задният панел
са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на моделите. От страната на пантите крилото е
подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение навратата влизат в касата.
Размери на крилото с касата - 92/200см
Касата е регулируема, изцяло облечена с HDF, с первази за от двете страни, като има възможност да обхване зид с
дебелина от 15 см до 34 см.
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Вратата 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. Снабдена е с две независими заключващи системи, всяка с по
три активни шипа.
Възможните посоки на отваряне са: навътре/лява и навътре/дясна, с възможност за обратен монтаж (навън/лява,
навън/дясна).
В комплекта са включени: крило, регулируема каса и обков, който включва: иноксова сатенирана подвижна дръжка за от
двете страни на вратата, шпионка, панти, два секретни патрона.
http://obiavidnes.com/obiava/125251/blindirana-vhodna-vrata-kod-bg-002

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/125250/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd
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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/125249/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Изкупуване и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + Освобождаваме
от Солидарната Отговорност ...
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие
!
Офертата е валидна за Търговски и Акционерни Дружества от всички бизнес сектори и региони на страната .
Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
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ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/125248/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

СТРАНИЧНИ ПРИХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125247/stranichni-prihodi-ot-internet

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125246/pechelete-pari-ot-internet

16GB (2x 8GB) DDR4 2666Mhz
16GB (2x 8GB) DDR4 2666Mhz, Geil EVO FORZA, 1.35V
http://obiavidnes.com/obiava/125245/16gb-2x-8gb-ddr4-2666mhz

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
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На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125244/pravete-pari-po-internet

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125243/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

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/125242/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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/125241/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-
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Център по онкология към Anadolu
Онкологичният център предоставя услуги за диагностика и лечение на всички видове рак, диагностицира хора, подложени
на риск от заболяване, взема превантивни мерки и следи за тяхното изпълнение.
http://obiavidnes.com/obiava/125240/centyr-po-onkologiya-kym-anadolu

kamagra gold
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена .http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/125239/kamagra-gold

Онлайн магазин etnaood.com
Стоки за бита, опаковки, съдове и прибори за еднократна употреба, перилни препарати, шампоани и балсами за коса,
картонени изделия, чували, торбички
http://obiavidnes.com/obiava/125238/onlayn-magazin-etnaoodcom

16GB (2x 8GB) DDR4 3000Mhz
16GB (2x 8GB) DDR4 3000Mhz, Geil EVO FORZA, 1.35V
http://obiavidnes.com/obiava/125237/16gb-2x-8gb-ddr4-3000mhz

Гледане на карти по нов за България метод.
Гледам на карти по нов за България метод. Гледане с малкото тесте 20 лева, с голямото тесте 25 лева, с 2те тестета
35 лева, с 2те тестета и бърза номерология 45 лева.
За контакт 0887469839
http://obiavidnes.com/obiava/125236/gledane-na-karti-po-nov-za-bylgariya-metod

Обличане на метални каси
Борман България има налични смок каси обличащи металните каси на панелките. Можем да ви ги монтираме до 7 дни.
Сайта ни е: http://borman-bg.com/
Можете да видите всичко на живо от 09:00 до 18:00 часа от понеделник до петък. Адреса е: Белите брези, ул.
Дойран 9 Б, на ъгъла с улица Смърч, до гръцкият рибен магазин. Втората пряка след реката в ляво. с тролейбуси 2 и 9 се
слиза на спирка Дойран.
http://obiavidnes.com/obiava/125235/oblichane-na-metalni-kasi

Интериорни и входни врати от Врати Бургас
Голямо разнообразие на модели и цветове на входни и интериорни врати на изгодни цени можете да намерите в шоурум
Врати Бургас ва на ул. Индустриална 3А. Произвеждат се в различни цветове. Големи налични количества на склад и
кратки срокове за изпълнение на поръчките!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес:
гр. Бургас, ул.Индустриална 3А
както и на сайта ни:
www.vrati-burgas.com
http://obiavidnes.com/obiava/125234/interiorni-i-vhodni-vrati-ot-vrati-burgas

АЛБАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/125233/albanski-ezik--individualno-obuchenie

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
- гръцки
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване. Цена: 15 лева на учебен час
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
Учебен център Орбис
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/125232/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/125231/ruski-ezik--individualno-obuchenie

РУМЪНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/125230/rumynski--ezik--individualno-obuchenie

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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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/125229/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

ФИНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен
център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714495, 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/125228/finski-ezik--individualno-obuchenie

ТУРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/125227/turski--ezik--individualno-obuchenie

ГРЪЦКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/125226/grycki--ezik--individualno-obuchenie

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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.
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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/125225/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

ФРЕНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. Работи се по
системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Цена: 12 лева
на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/125224/frenski--ezik--individualno-obuchenie

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/125223/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Begegnungen” , „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/125222/nemski-ezik--individualno-obuchenie

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/125221/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/125220/italianski--ezik--individualno-obuchenie

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
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/125219/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

Интериорна врата 014, цвят Светъл дъб
Интериорна врата, изработена от 6мм. HDF плоскости, покрити с машинно поставено топлопренесено PVC-фолио.
Крилото е изработено от рамка от масивна иглолистна дървесина, стъклото е 4мм орнаментно и подсилено.
В базовия комплект се включва крило, права каса 10см. и един комплект прави первази за от едната страна на касата,
метален обков-иноксови дръжки, брава, патрон с три ключа, метален насрещник, три лагерни панти, гумени уплътнения,
съобразени с цвета на вратата.
Възможните размери на вратата с касата са:
68/201 ; 78/201 ; 88/201 см.
Възможните размери на крилото са:
60/197; 70/197; 80/197 см.
http://obiavidnes.com/obiava/125218/interiorna-vrata-014-cvyat-svetyl-dyb

Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне
Сауна-одеало с Инфрачервено затопляне

Оформи тялото си по здравословен начин!
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Съзнанието заздравослоен начин на живот все повече се засилва в съвременния човек. В миналото, акцентът беше преди
всичко върхуотслабването, без да севзема под вниманиепораженията въру тялото. Тенденцията от 90-те години на
миналия век за бързо сваляне на килограми, постепенно започна да се променя,и днес все повече се налага разумния
издравословен подход към отслабването.
Процес на отслабване
Изгаряне и разпад на мазнините> намаляване на обема > клетките в организма се пренареждат отново > плътността
на организма се увеличава > обиколката намалява.
Въздействие върху човешкото тяло
Биологичнатаинфрачервена топлина въздействавърху човешкото тяло.
Инфрачервените лъчи проникват презкожата и подкожната тъканипредизвикватразширяване на кръвоносните съдове.
Намаляватсъпротивлението напериферните кръвоносни съдове. Ускоряват притока на кръв. Засилватобмяната на
веществата. Подобряват локалнотохранене на тъканите. Стимулират разгражданетои изчистването на организмаот
ненужни субстанции и токсини. Стимулира разграждането и освобождаването на мазнините.
Стимулира образуването на колаген. Намалява напрежението в мускулите. Врезултат назатоплянето, се
облекчаватспазмите на скелетната и гладката мускулатура, в следствие на което напрежението намалява.
Подтиска развитието на раковите клетки. Облекчава болката
http://obiavidnes.com/obiava/125217/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

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
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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 2или 3 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/125216/masajna-kushetka-magicpro

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
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1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/125215/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/125214/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3то поколение на български език
МОДЕЛ 2016 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.
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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/125213/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/125212/detoksikator

Очила за нощно шофиране или облачно, дъждовно или сняг
Очила за нощно шофиране или облачно, дъждовно или сняг
Виждате по-добре при всякакви климатични условия ... нощем и денем!
Направи потенциално опасни пътни условия по-безопасни ... веднага.
Изключителни Нощен изглед Glasses елиминират коварните нощтни отблясъци независимо от метеорологичните условия
- ден или нощ, слънчево или облачно, дъждовно или сняг.
Вижте невероятните резултати за себе си всеки път, когато ги използвате.
Със специално покритие жълти лещи блокират сини светлинни вълни, които причиняват заслепяване и изкривяване.
Блокират 100% от UVA и UVB лъчи.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
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Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/125211/ochila-za-noshtno-shofirane-ili-oblachno-dyjdovno-ili-snyag

lida
Lida Slim ( СТАРА ФОРМУЛА ) СИВ БЛИСТЕР са хапчетата за отслабване с които бързо, лесно и гарантирано ще
отслабнете за месец от 6 до 12 килограма!
НИЕ НЕ ПРОСТО ПРЕДЛАГАМЕ ИСТИНСКА ЛИДА, НО НИЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ЗАКУПЕНА ОТ НАС Е 1000 %
ИСТИНСКА И ЩЕ ОТСЛАБНЕТЕ. НИЕ СМЕ ОФИЦИАЛНИ ВНОСИТЕЛИ НА ЛИДА СЛИМ – СТАРА ФОРМУЛА СИВИ
БЛИСТЕРИ !!!
Най-новата и силна лида за отслабване, лида шише е най-мощното средство с което ще отслабнете само за месец от 8
до 15 килограма.www.лида.net
http://obiavidnes.com/obiava/125210/lida-slim--stara-formula--siv-blister-sa-hapchetata-za-otslabvane-s-koito-byrzo

НЕОГРАНИЧЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ
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/125209/neogranicheni-dopylnitelni-dohodi

Кандидатствайте за 3% сигурност бързи кредити днес.
Goodnews днес Били ли сте били отхвърлени от банката, имате ли лоша кредитна или лошо финансово състояние и
трябва спешно заем за някоя от следните причини
.settle дълговете си,
.pay таксите за обучение за децата си,
Пълна проект,
.build къща или
.start на бизнес. Или с каква цел,
Свържете се с нас чрез: linncfinance@gmail.com със следните подробности за вашите бърз, сигурен заеми
Име:
Количество:
Продължителност:
Държава:
Телефонен номер:
Електронна поща:
Благодаря
Очаква ви спешно прилагане.
Забележка всички отговори трябва да бъдат изпратени на: linncfinance@gmail.com.
http://obiavidnes.com/obiava/125208/kandidatstvayte-za-3-sigurnost-byrzi-krediti-dnes

CHARGE & GO – Универсални зарядни станции и устройства
Компанията P ENERGY GROUP предлага универсални зарядни устройства и зарядни станции с различна модификация.
Компанията P ENERGY GROUP е единственият производител на уникално оборудване в България, способен да

Страница 83/106

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.01.2017

“преобърне” абсолютно всеки бизнес сегмент с фойерверк от ярки положителни емоции за Вашите клиенти, партньори и
посетители.
Компанията P ENERGY GROUP предлага универсални зарядни устройства и зарядни станции различна модификация,
практически незаменими за използване в абсолютно всички сфери на дейност: универсални зарядни устройства и зарядни
станции за мрежови вериги, банки и бензиностанции, ресторанти и барове, хотели и плажове, за клиентите на салони на
красота, клубове, сватби и семинари, секции за гости на конферентни зали и стаи за преговори, за сътрудниците на
Вашия офис и други.
ИСКАТЕ ЛИ ДА НАУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ЗА НАШЕТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ?
Научете повече на: http://penergygroup.com/
http://obiavidnes.com/obiava/125207/charge--go--universalni-zaryadni-stancii-i-ustroystva

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/125206/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! 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/125205/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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/125204/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125203/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa-s-internet

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125202/pravete-pari-po-internet

отслабни с lida
Lida Daidaihua - Стара формула или както я знаем Lida Slim, силната лида е най-добрия билков продукт за много бързо
отслабване.Lida Slim е създаден специално за хора, които иската да отслабнат много бързо и то само за месец от 6 до 12
килограма.Lida Slim е доказан продукт и само при нас може да сте сигурни, че ще отслабнете, бързо и
лесно.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/125201/otslabni-s-lida

Уеб дизайн и интернет маркетинг от WebPartner.bg
Web Partner е екип от професионалисти в изработката на уеб сайтове и онлайн магазини, поддръжка на уеб сайтове,
интернет маркетинг и реклама (оптимизация, Google АdWords, Facebook и други), бранд и лого дизайн и предпечат на
рекламни материали.
http://obiavidnes.com/obiava/125200/ueb-dizayn-i-internet-marketing-ot-webpartnerbg

Relef.bg - Хранителни добавки за релеф
RELEF.BG е онлайн магазин, който предлага качествени хранителни добавки за релеф - отлично допълнение към диетата
и режима на трениращи и желаещи да постигнат релефна фигура.
http://obiavidnes.com/obiava/125199/relefbg---hranitelni-dobavki-za-relef

Прости лични заеми
Добър ден
Търсите финансране за частни,
за вашата фирма, покупка на кола, вашата собствена фирма за вашите лични нужди?
Давам лични заеми между 5000-100000 3% годишно.
Свържете се с мен за повече информация.
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Много благодаря
cf.fin@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/125198/prosti-lichni-zaemi

Тонколони Freecom Tough 56337
Тонколони Freecom Tough 56337, 1.0, 8W, микрофон, безжична, преносима, водоустойчива, Bluetooth
http://obiavidnes.com/obiava/125197/tonkoloni-freecom-tough-56337

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125196/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

СТРАНИЧНИ ПРИХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125195/stranichni-prihodi-ot-internet

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125194/rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa-s-internet

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125193/pechelete-pari-ot-internet
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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/125192/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! 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/125191/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Немски интериорни врати.
Gradde, изработена по иновативна технология, която позволява цялостно обличане на крилото, без видимо прекъсване на
покритието. Това прави вратите много по-устойчиви на повреди и износване от стандартните интериорни врати,
особено в ръбовете.
Крилото е фалцово – 40 мм от HDF плоскости. Заобленият фалцов ръб ляга върху уплътнителя на касата и така
сцеплението е много по-добро, а затварянето е леко и плътно. Посоката на отваряне може да бъде лява или дясна.
Пълнежът е тип „пчелна пита„. Рамката е дървена (усилена) от HDF.
Касата е от HDF с прави первази, с възможност за регулиране от едната страна. Това позволява разширяване на
обхвата с до 20 мм. Касите Gradde могат да обхванат зидове от 60 до 340 мм.
Покритието на крилото и касата е Graddex Klasse A – декоративен слой от целулоза и дървесни частици, импрегниран с
меламинови смоли и лакове, които правят HDFплоскостите много по-здрави и устойчиви на надрасквания.
http://obiavidnes.com/obiava/125190/nemski-interiorni-vrati

viagra
Виагра е един от най-използваните секс стимуланти по целия свят от милиони мъже.http://topstimulanti.com/
http://obiavidnes.com/obiava/125189/viagra
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Дигитално пиано - бял цвят! Хамър и динамична клавиатура! Висок клас Дигитално пиано! USB
ВХОД!
Дигитално пиано - бял цвят! Хамър и динамична клавиатура! Висок клас Дигитално пиано! USB ВХОД!
Изключително КАЧЕСТВО!!!
Гласове: 139, ритми:100
Полифония: 64
Дисплей. МP3 плейър и рекордер, 100 демо мелодии
Разделяне на клавиатурата - SPLIT ,
Добавяне на втори инструмент - Dual
Метроном,
Модулация – транспониране – 12 ~12
Автоматичен съпровод:Start /Stop, синхронно започване, Intro / край, А / Fill-B
Reverb /Chorus ефект:
3 степени на чувствителност на клавишите
Запис: две писти - 6000 тона вградена памет.
Режим памет: M1-M3
Три педала.
Изходи за стерео слушалки,
Тегло: 60 кг с опаковката
MIDI порт и USB миди порт
Захранване: AC 220V – 240VAC
2 високоговорителя – 14 W +14 W
Размер: (LxSxH) 1370x550x880mm
Изключително КАЧЕСТВО!!!
В ПИАНО магазин АКУСТИКО може да откриете и акустични пиана и рояли! Вносител!!!
http://www.acusticobg.com
гр.София
ул."Одрин " № 160 /до бул.”Сливница” /
тел: 02/8914053 , 0887514046
http://obiavidnes.com/obiava/125188/digitalno-piano---byal-cvyat-hamyr-i-dinamichna-klaviatura-visok-klas-digitalno-p

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125187/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125186/pravete-pari-po-internet
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Химикалка BIC Grip Orange
Химикалка BIC Grip Orange, черен цвят на писане, 0.8 mm, оранжева
http://obiavidnes.com/obiava/125185/himikalka-bic-grip-orange

Модерно обзавеждане и плочки за баня от Луксима 21
Невероятни предложения за обзавеждане за баня на най-добри цени в България от Луксима 21.
В магазини "Баня Мечта" ще откриете изключително разнообразен асортимент от плочки за баня, гранитогрес, мебели
за баня, санитарен фаянс, смесителни батерии, душ кабини, огледала, аксесоари за баня от водещи български и световни
производители.
Екипът на фирма Луксима 21 ще внесе уюта и спокойната атмосфера във вашата баня.
http://obiavidnes.com/obiava/125184/moderno-obzavejdane-i-plochki-za-banya-ot-luksima-21

отслабни с мейзитанг
С Мейзитанг вие за месец може да отслабнете от 6 до 10 килограма и то без диети, без упражнения или каквито и да е
странични ефекти.www.мейзитанг.com
http://obiavidnes.com/obiava/125183/otslabni-s-meyzitang

Болница Вита Лаборатории
Болница Вита разполага с три лаборатории, които са на разположение на пациентите през всеки делничен ден Клинична, отворена е и през уикенда, Микробиологична и Патохистологична
http://obiavidnes.com/obiava/125182/bolnica-vita-laboratorii

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/125181/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Семеен Хотел Куин
МОДЕРЕН И КРАСИВ,
Семеен Хотел Куин
ФУНКЦИОНАЛЕН И С ДОБРИ ЦЕНИ това е точният хотел на точното място!!!
Хотел Куин съчетава елегантност, съвременни удобства, практичност и спокойствие. Разположен на ключово място в
село Айдемир, на републиканския път Силистра-Русе, и в близост до новия фериботен комплекс, хотелът работи
целогодишно и предлага настаняване в двойни и тройни стаи, както и апартаменти, с общ капацитет за 70 гости.
Стаите са с нестандартна архитектура и стилното им вътрешно оформление и обзавеждане отговарят на всички
изисквания за качество, като включват кабелна телевизия, високоскоростен интернет-достъп, климатизация и
централно отопление. Хотелът е подходящ за семейства с деца, самостоятелно пътуващи гости и организирани групи.
Коплексът разполага и с уютен кафе-бар, който ще ви предложи чудесна обстановка и възможност за спортни залагания
към Еврофутбол, а 200 местния ресторант ще ви впечатли с просторния си и красив салон, което го парви подходящ за
вашите семейни тържества. От сряда до събота ресторантът разполага с диджей и предлага жива музика, която ще
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ви предразположи да прекарате незабравими мигове. Гостите ни разполагат с кабелна телевизия, високоскоростен
интернет достъп, климатизация и централно отопление. При интерес от страна на гостите ни, се организират
еднодневни екскурзии до природни забележителности в региона.
Прилагаме отстъпки за големи групи, редовни и корпоратовни клиенти, студенти и ученици.
Хотел „Куин” предлага на своите клиенти и гости най-разнообразни услуги предоставящи възможност за развлечения,
добро прекарване и комфорт.Посещение на резерват,резервация за посещение на музеи, културни паметници и природни
забележителности .Организиране на семейни и други тържества. Безплатен Интернет .Копирни услуги. Преносим
компютър под наем.Пране и гладене .
-Удобства:
кафе-сладкарница
ресторант
сейф на рецепция
пране/гладене
паркинг
парк към хотела детски кът
плащане в брой
плащане с кредитни карти
магазин
денонощна рецепция
асансьор
-Обща информация
Етажи - 4, Единични стаи - 5, Двойни стаи - 14, Тройни стаи - 7, Апартаменти – 4
Единична стая- 36.00 лв
Двойна стая- 48.00 лв
Тройна стая- 60.00 лв
Апартамент- 72.00 лв
България, град Силистра с.Айдемир,ул.София 6, пощ.код7538
Телефон: 08675 48 84 / 0899 804 008 / 0894 781 856
Факс: 086753111
Website: http://hotelqueen.net
E-mail: www.hotel_queen@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/125180/semeen-hotel-kuin

Инкубатори за люпене на яйца
Избери качество а не цена!!! Виж преди да платиш!!! Инкубатори напълно автоматични тип люлка с вместимост на
люлката от: 40яйца, 60, 80, 100 и 120 броя яйца. Полуавтоматични за 18 яйца, 35 ,55, 75,100 и 150 яйца. Гаранцията е
една календарна година. Начина за употреба е лесен дори за начинаещи клиенти. Инкубаторите са предназначени за
домашна употреба. На люлката няма гнезда поради това може да се слагат всякакъв вид яйца. Tемпературата се
регулира с електронен термоконтролер с цифров дисплей с точност до 0.01 градуса. Възможност за доставка с куриер до
всяка точка на страната 20% отстъпка от цената на доставката. Заповядайте на сайта ни за да разгледате
предлаганите от нас продукти - www.maksmoris.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/125179/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

cialis АПТЕЧЕН
Аптечния 100 % ОРИГИНАЛЕН Циалис е един от най-предпочитаните секс стимуланти за мъже поради много причини.
Cialis е продукта с който, ще имате здрава ерекция, ще предотвратите преждевременното изпразване и с Циалис ще
може да повторите. Cialis няма странични ефекти. Действа на всеки.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/125178/cialis-aptechen

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
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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/125177/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
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,
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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/125176/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

ИЗКУПУВАНЕ и Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
Освобождаваме от Солидарната Отговорност ...
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 .....
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Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
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/125175/izkupuvane-i-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya--osvobojd

Трудните решения при продажба на бизнес
ЗА НАЙ-ТРУДНИТЕ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ!
ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БИЗНЕСА ДОСЕГА ЛИДЕРИТЕ СА ИМАЛИ НЕ ЕДИН ИЛИ ДВА ТРУДНИ ПЕРИОДА, ПРЕЗ
КОИТО БЪДЕЩЕТО НА БИЗНЕСА ДА Е ЗАВИСИЛО ИЗЦЯЛО И САМО ОТ ЕДНО ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЯХНО БИЗНЕС
РЕШЕНИЕ.
Със сигурност се е случило тогава, когато бизнесът e бил в етап на финансова нестабилност, намирали сте се пред
дилемата за цялостна или частична продажба на бизнеса или сте имали сериозни разногласия измежду Вас Партньорите / Акционерите на бизнеса: за каквото и да е ставало дума, някои от Лидерите е трябвало да поеме
сериозната отговорност и вземе ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТРУДНОТО И ВАЖНО РЕШЕНИЕ ЗА БИЗНЕСА, решение, на което
линията между правилния и погрешния избор е била изключително тънка.
Как за в бъдеще да се вземат оптимално правилните решения, които да са винаги в положителен интерес за бизнеса?
Представяме 3 ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СЪЩЕСТВЕНИ СТРАТЕГИИ, необходими при вземането на най-важни и съдбоносни
решения за благополучието на бизнеса?
СТРАТЕГИЯ 1
Дали взетото крайно решение съвпада с оригиналната - първоначална визия на бизнеса?
Колкото повече Лидерите се придържат към основните ценности и към оригиналната бизнес визия, толкова повече има
вероятност да вземат най-правилните решения за техния бизнес...
Повече на bbconsult.bg - (за трудните бизнес решения)
http://obiavidnes.com/obiava/125174/trudnite-resheniya-pri-prodajba-na-biznes

Допълнителни инвестиции за развитие на бизнеса
"Набирането на капитали (инвестиции) не е лесна задача. Разчитайки единствено на себе си, бизнесът може да достигне
до „задънена улица”, само защото се търсят инвестиции не на точното място, не при точните Инвеститори и не по
точния начин.
Това ще доведе до бързо разочарование, което ще накара повечето предприемачи да се откажат от търсенето на
инвестиции и тогава е много вероятно отново да се обърнат към стария партньор на бизнеса - тяхната Банка Кредитор
(в случай, че вече не са изчерпани всички възможности за кредитиране).
Ако мечтата за бизнеса е един ден да заработи с изцяло собствен капитал, сега е точният момент да се започне.
ВСИЧКИ ВЪЗМОЖНОСТИ СА ПРЕД ВАС И СА НАЛИЦЕ!"
Николай Славков
Управител
Бенефит България Консулт ЕООД
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Повече на bbconsult.bg / Инвестиции
http://obiavidnes.com/obiava/125173/dopylnitelni-investicii-za-razvitie-na-biznesa

Специализирано Презентационно Корпоративно Видео с Инвестиционна насоченост
Предай друга стойност на бизнеса с ново Специализирано Презентационно Корпоративно Видео с Инвестиционна
насоченост за привличане на нови Партьори / Съдружници и Инвеститори.
Само една изключително точна и добре пресметната комбинация от видео кадри и позитивна музика, една изключително
високо мотивираща фраза или само едно изречение могат да повлияят, заинтригуват и най-взискателните и трудно
достъпни потенциални Инвеститори и Бъдещи Партньори.
Дори само една специално подбрана дума може да стане причина за окончателното и категорично решение на Бъдещ
Партньор или Инвеститор да работи, партнира или Инвестира в Лидерите и Собствениците на бизнеса.
Едно ВИДЕО може да промени изцяло самото възприятие за бизнеса, неговата посока и покаже други различни
стойности и високи позиции за целите и намеренията на бизнеса.
Повече на bbconsult.bg / Видео
http://obiavidnes.com/obiava/125172/specializirano-prezentacionno-korporativno-video-s-investicionna-nasochenost

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.
Единствените, които ще бъдат най - щастливи да чуят, че бизнесът се продава, със сигурност ще бъдат Вашите
конкуренти, които ще "тръбят" на всички от бранша НЕ, ЧЕ БИЗНЕСЪТ ВИ Е ЗА ПРОДАЖБА, А ЧЕ ВЕЧЕ СТЕ ВЪН ОТ
БИЗНЕСА И СЕКТОРА, В КОЙТО ОПЕРИРАТЕ.
ЕДИНСТВЕНИЯТ НАЧИН ИЗГОДНО ДА СЕ ПРОДАДЕ ЕДИН БИЗНЕС Е: НИКОГА ДА НЕ СЕ ОБЯВЯВА ЗА
ПРОДАЖБА!
В случай, че един ден се наложи на Лидерите, Акционерите или Собствениците да продадат част от търговските дялове
или целия бизнес на Инвеститори, Потенциални Купувачи или на Техни Бъдещи Партньори, НИКОГА да не правят
огромната грешка с лека ръка да позволят на отсрещната страна да оцени бизнеса им (търговската марка, досегашния
им дългогодишен скъпо струващ положен личен труд, собственото им име и идентична значимост и неповторим талант,
бъдещите печеливши планове и стратегии и, най-вече, трудно завоюваните дългогодишни бизнес връзки с партньори и
клиенти) за "ЖЪЛТИ СТОТИНКИ" или почти само на еквивалента на задълженията към кредитните финансови
институции и бъдат лесно убедени в това, че компанията им едва ли не "НЯМА НИКАКВА ПАЗАРНА СТОЙНОСТ" и
позволят да бъдат сериозно обезличени, крайно обезценени и по този начин САМИ СИ ВКАРАТ АВТОГОЛ.
Повече за продажба на бизнес на bbconsult.bg / Продажба на бизнес
http://obiavidnes.com/obiava/125171/prodajba-na-biznes

Презентации на високо бизнес ниво за привличане на Инвестори и Нови Партньори
Професионални презентации за фирми, ориентирани към растеж и развитие на най-високо професионално бизнес ниво за
привличане на Инвеститори и Нови Бизнес Партньори от България и Чужбина.
За да намерите най-печелившия подход за развитието на бизнеса, за да се свържете с ключови партньори от Вашия
бранш от Европа и Света (които да Ви представят пред други още по-влиятелни и престижни техни съдружници), за да
изградите нови, дългосрочни бизнес отношения и получите изгодни сделки директно от най-големите Европейски и
Световни фирми от Вашия сектор, се изискват хора с много сериозно желание, солиден опит и доза "личен финансов
интерес".
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Необходими са хора, които да са готови да работят за Вас и Вашия бизнес не само днес, утре, месец, два или година
занапред, а за много по-дългосрочен период. Такива хора - специалисти с опит, с всеотдайност, с готовност да работят
24 часа - 7 дни в седмицата, в никакъв случай няма да откриете на трудовия пазар, дори и с най-примамливото
заплащане.
Повече на bbconsult.bg / Бизнес Развитие
http://obiavidnes.com/obiava/125170/prezentacii-na-visoko-biznes-nivo-za-privlichane-na-investori-i-novi-partnyori

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/125169/kamagra-jelly

Дънна платка MSI B250M PRO-VDH
Дънна платка MSI B250M PRO-VDH, B250, LGA1151, DDR4, PCI-E (HDMI&DVI), 6x SATA 6Gb/s, 1x M.2 slot, 1x USB 3.1
(Type-C), mATX
http://obiavidnes.com/obiava/125168/dynna-platka-msi-b250m-pro-vdh

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/125167/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Дънна платка MSI B250M BAZOOKA
Дънна платка MSI B250M BAZOOKA, B250, LGA1151, DDR4, PCI-E (HDMI&DVI), 6x SATA 6Gb/s, 1 x M.2 slot, 1x USB 3.1
(Type-C), mATX
http://obiavidnes.com/obiava/125166/dynna-platka-msi-b250m-bazooka

Батерия (заместител) за Apple iPhone 4S
Батерия (заместител) за Apple iPhone 4S, 5.3Whr/3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/125165/bateriya-zamestitel-za-apple-iphone-4s

Батерия (заместител) за Sony Xperia Z1 mini / M51W HQ
Батерия (заместител) за Sony Xperia Z1 mini / M51W HQ, 3000mAh/3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/125164/bateriya-zamestitel-za-sony-xperia-z1-mini--m51w-hq

Батерия (заместител) за Sony Xperia Z1/L39H HQ
Батерия (заместител) за Sony Xperia Z1/L39H HQ, 3200mAh/3.8V
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http://obiavidnes.com/obiava/125163/bateriya-zamestitel-za-sony-xperia-z1l39h-hq

Батерия (заместител) за Samsung Galaxy S3 mini EB-L1M7FLU HQ
Батерия (заместител) за Samsung Galaxy S3 mini EB-L1M7FLU HQ, 5.70Wh/3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/125162/bateriya-zamestitel-za-samsung-galaxy-s3-mini-eb-l1m7flu-hq

Батерия (заместител) за LG G3 BL-53YH
Батерия (заместител) за LG G3 BL-53YH, 3000mAh/3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/125161/bateriya-zamestitel-za-lg-g3-bl-53yh

Батерия (заместител) за LG Nexus 4 E960 BL-T5
Батерия (заместител) за LG Nexus 4 E960 BL-T5, 2100mAh/3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/125160/bateriya-zamestitel-za-lg-nexus-4-e960-bl-t5

Батерия (заместител) за LG Nexus 5 BL-T9
Батерия (заместител) за LG Nexus 5 BL-T9, 2300mAh/3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/125159/bateriya-zamestitel-za-lg-nexus-5-bl-t9

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125158/pravete-pari-po-internet

Детективска Агенция ДИСКРЕТ-ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Детективска Агенция ДИСКРЕТ е специализирана единствено и само в областа на изневярата.
Установяване собственост на телефони автомобили и месторабота.Издирване на бивши и
настоящи адреси.Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420/0988757375
discretdetectivebg@gmail.com
http;//www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/125157/detektivska-agenciya-diskret-za-cyalata-strana

Детективска Агенция АЯКС-Русе Велико Търново Силистра Варна
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
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алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http;//detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/125156/detektivska-agenciya-ayaks-ruse-veliko-tyrnovo-silistra-varna

Батерия (заместител) за Lenovo Vibe X2 S90 BL231
Батерия (заместител) за Lenovo Vibe X2 S90 BL231, 2300mAh/3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/125155/bateriya-zamestitel-za-lenovo-vibe-x2-s90-bl231

Батерия (заместител) за Nokia (Microsoft) Lumia 535 BL-L4A
Батерия (заместител) за Nokia (Microsoft) Lumia 535 BL-L4A, 1905mAh/3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/125154/bateriya-zamestitel-za-nokia-microsoft-lumia-535-bl-l4a

ДетоксикаторДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 245лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 350.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -265лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 350 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 480 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/125153/detoksikator-

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/125152/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа

Страница 97/106

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

15.01.2017

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
които възприемат болката и има обезболяващ ефект. В резултат на всичко това тонусът на кожата и подлежащите
тъкани се повишава,
увеличава се еластичността на кожата и на стените на кожните съдове, подобрява се дейността на мастните жлези.
Високочестотният ток,
действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат възпаления,
облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста и
по-тонизирана кожа.
Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/125151/darsonval-za-tonizirana-i-elastichna-koja

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
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
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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/125150/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Електронен нашийник за дресура на кучета водоустойчив
Последен Модел водоустойчив с презареждаеми батерий на нашийника и дистанционното в коплекта
Нова напълно функционална система за дистанционно обучение на кучето
Въздействие електричество, вибрации, режим пейджър, режим тонален
LCD дисплей
Подходящ за всички кучета от 5 до 60 кг
Възможност за обучение на две кучета с един предавател (продава се отделно)
Комбинирано микро освобождаване на статично електричество, вибрации, свирка и светлина.
Работи до 300 метра обхват Водоустойчива яка и предавател
Лесен за използване и ергономичен) Itter (дължина: 8 см, широчина: 4 см)
Нагоре / надолу бутон позволява 0 до 100 нива на постепенно коригиране в интензивността на стимулацията
Можете да запомня нивата, които ще отговарят на вашето куче, не е нужно да регулирате нивата на интензивност
отново следващия път.
Цифрови работа с дистанционно управление на различни кодове за идентичност, за да предотвратяват конфликти с
други електронни нашийници.
Практически, ултра леки цифров LCD сигнали към кучето си да слушат своите команди
Защитен, хуманно, здрав и висока ефективност за дресура на вашия домашен любимец. (голямо куче, упорито куче)
Регулируема яка, подходящ за кучета с различни размери (25 см 55 см)
Пакетът включва:
1 Приемник Нашийник
1 Презареждаема батерия в нашийника
1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
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1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/125149/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

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)
O Размери при сгънато състояние: 100 Х 70 Х 19 см
O Тегло: 15 кг
http://obiavidnes.com/obiava/125148/masajna-kushetka-magicpro

Работа от вкъщи с компютър
Имате нужда от пари! Сметките Ви притискат, иска Ви се нещо различно... Оглеждате се за допълнителни доходи?
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Попаднали сте на правилното място. Ние няма да Ви дадем пари, ние ще направим нещо по-добро - ще Ви научим как
да печелите пари и да добиете финансова свобода и независимост.
Гледайте видеото "Готова система за бизнес".
Ще чуете за различни начини да правиш бизнес online, ще научите как да разпознавате рисковите от реалните
предложения и още много други полезни инструменти за работа от дома.
Последвайте линка: http://bit.ly/Бизнес-през-интернет, за да гледате видеото.
Не се колебайте, възможностите са пред Вас.
Когато човек е информиран, той има избор.
Не се оставяйте на течението, направете Вашия избор.
http://obiavidnes.com/obiava/125147/rabota-ot-vkyshti-s-kompyutyr

Батерия (заместител) за Apple iPhone 5C 616-0728
Батерия (заместител) за Apple iPhone 5C 616-0728, 1560mAh/3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/125146/bateriya-zamestitel-za-apple-iphone-5c-616-0728

Детективска агенция Инкогнито
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/125145/detektivska-agenciya-inkognito

РАБОТА ОТ ВКЪЩИ С ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125144/rabota-ot-vkyshti-s-internet

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125143/pravete-pari-po-internet

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
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пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125142/pechelete-pari-ot-internet

Батерия (заместител) за Apple iPhone 6 616-0805
Батерия (заместител) за Apple iPhone 6 616-0805, 1810mAh/3.82V
http://obiavidnes.com/obiava/125141/bateriya-zamestitel-za-apple-iphone-6-616-0805

Заеми до 7000 лв.
Заеми до 7000 лв. Годишна лихва 15%. Максимален срок на погасяване 5 години.
Не ни пишете имейли - не ги четем. За повече информация - 0887541414 позвъни и затвори.
Ние ще Ви се обадим! - вижте нашия сайт. www.panda2016.tk
http://obiavidnes.com/obiava/125140/zaemi-do-7000-lv

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/125139/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !
ето тук 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/125138/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
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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/125137/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Батерия (заместител) за Apple iPhone 6 Plus 616-0772
Батерия (заместител) за Apple iPhone 6 Plus 616-0772, 2915mAh/3.82V
http://obiavidnes.com/obiava/125136/bateriya-zamestitel-za-apple-iphone-6-plus-616-0772

ПЕЧЕЛЕТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125135/pechelete-pari-ot-internet

ПРАВЕТЕ ПАРИ ПО ИНТЕРНЕТ
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125134/pravete-pari-po-internet

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ОТ ИНТЕРНЕТ, НАДОМНА РАБОТА
На вниманието на всички търсещи начини за повишаване на своите доходи! http://rabotazavseki.simplesite.com Това е
чудесен избор за постигане на вашите цели. Златен шанс който не е въобще за пропускане. Ако разполагате с компютър,
лаптоп, таблет или смартфон и връзка с интернет, малко свободно време, това ще се случи. Работете когато вие си
пожелаете и където си пожелаете! Работете докато си почивате! Работете единствено за себе си. На линка към моят
сайт, е разяснено всичко което трябва да знаете и да правите, описани са печелившите стратегии които да използвате
за бърз и сигурен успех! Просто кликнете на него или с Copy и Paste го пуснете в адресното поле на вашият браузър, и ще
прочетете много полезни съвети. Нужно е търпение и постоянство. Месечната ви печалба може да достигне до 600-800
лева. Желая ви успех!
http://obiavidnes.com/obiava/125133/dopylnitelni-dohodi-ot-internet-nadomna-rabota
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Батерия (заместител) за HTC MAX B0P3P100
Батерия (заместител) за HTC MAX B0P3P100, 3300mAh/3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/125132/bateriya-zamestitel-za-htc-max-b0p3p100

Батерия (заместител) за Motorola Moto X Force FB55
Батерия (заместител) за Motorola Moto X Force FB55, 3550mAh/3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/125131/bateriya-zamestitel-za-motorola-moto-x-force-fb55

Търся надомна работа
На 57 години съм и търся надомна работа,която държа да е производство.
http://obiavidnes.com/obiava/125130/tyrsya-nadomna-rabota

Търся работа като невъоръжена охрана
На 57 години съм и разполагам с документи за изкарани:1.курс за охрана и 2.курс по безопасно боравене с огнестрелно
оръжие,а имам и над 8 години опит в охранителната дейност.Сега търся работа,като невъоръжена охрана близо до
Люлин,за минимум 500 лева заплата НЕТО /без ваучери/ на трудов договор,при график:само нощем или на 24 часа
дежурство-72 почива.Искам,ако има възможност,на обекта,на който ще работя,да давам и допълнителни дежурства.
http://obiavidnes.com/obiava/125129/tyrsya-rabota-kato-nevyoryjena-ohrana

Искам да се запозная с жена от 45 до 52 години
На 57 години съм и до себе си искам да имам мъжко момиче.Да сме взаимозаменяеми в домакинската работа и в
преодоляване на житейското злободневие.Не възприемам жена с наднормено тегло,тя трябва да има стил на оличане,да
се поддържа без маниакалност.Задължително да имаме допирни точки в областта на литература,музика,в обич към
децата,цветя и кучета.Желателно е да няма претеснения да изрази позиция,но с усет:къде,кога,какво и колко може да
очаква.Истината е ключ към кристални взаимоотношения и себераздаване.===nazareth1969@abv.bg===
http://obiavidnes.com/obiava/125128/iskam-da-se-zapoznaya-s-jena-ot-45-do-52-godini

Батерия (заместител) за Sony Xperia M4 Aqua
Батерия (заместител) за Sony Xperia M4 Aqua, 2400mAh/3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/125127/bateriya-zamestitel-za-sony-xperia-m4-aqua

0882551735, ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО. фини шпакловки. гипсова шпакловка. латекс.
0882551735, ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО. фини шпакловки. гипсова шпакловка. латекс. топлоизолация. обръщане покрай pvc
дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. минерална мазилка. влачена мазилка. силиконова мазилка. пръскана
мазилка и др. замазки. зидария зида и тераси и преградни стени. качествено, корекно, цени на място. започване веднага,
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.
http://obiavidnes.com/obiava/125126/0882551735-dokazano-kachestvo-fini-shpaklovki-gipsova-shpaklovka-lateks

Батерия (заместител) за Lenovo S760 S680 S686 K2 BL179
Батерия (заместител) за Lenovo S760 S680 S686 K2 BL179, 1760mAh/3.7V
http://obiavidnes.com/obiava/125125/bateriya-zamestitel-za-lenovo-s760-s680-s686-k2-bl179

Батерия (заместител) за Alcatel 6037 Idol 2
Батерия (заместител) за Alcatel 6037 Idol 2, 2000mAh/3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/125124/bateriya-zamestitel-za-alcatel-6037-idol-2

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
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за 10 минути на ден !
ето тук www.easymoneybg.ovo.bg
Ще научите как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес:
www.easymoneybg.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/125123/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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/125122/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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/125121/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Батерия (заместител) за Alcatel One touch Pop C7
Батерия (заместител) за Alcatel One touch Pop C7, 1900mAh/3.8V
http://obiavidnes.com/obiava/125120/bateriya-zamestitel-za-alcatel-one-touch-pop-c7

Батерия (заместител) за Lenovo Lemon K3 K5 BL259
Батерия (заместител) за Lenovo Lemon K3 K5 BL259, 2750mAh/3.82V
http://obiavidnes.com/obiava/125119/bateriya-zamestitel-za-lenovo-lemon-k3-k5-bl259
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Батерия (заместител) за Samsung Galaxy Mini/551 Wave 525/533/723
Батерия (заместител) за Samsung Galaxy Mini/551 Wave 525/533/723, 1200mAh/3.5V
http://obiavidnes.com/obiava/125118/bateriya-zamestitel-za-samsung-galaxy-mini551-wave-525533723

Производител и търговец на декоративни храсти и цветя
Студио Гардън магазин за цветя, производител и търговец на цветя и храсти,
рози, дръвчета, разстения за жива ограда, туя, седуми, пдекоративни
треви
http://obiavidnes.com/obiava/125117/proizvoditel-i-tyrgovec-na-dekorativni-hrasti-i-cvetya

Онлайн покер портал
Онлайн покер игри, стратегии и правила. Научете всичко за покер игрите и поизвестните покер играчи и зали на pokermasterbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/125116/onlayn-poker-portal

Pazarluk.com - сайт за обяви за автомобили и авточасти
Pazarluk.com - сайт за обяви за автомобили. тук може да намериш всякакви обяви за автомобили и други категории.
Публикувай безплатно своята обява тук. Продай бързо своя автомобил.
http://obiavidnes.com/obiava/125115/pazarlukcom---sayt-za-obyavi-za-avtomobili-i-avtochasti

Pazarluk.com - Сайт за безплатни обяви - продажба и наеми на имоти
Pazarluk.com - сайт за обяви - продажба и наеми на имоти.
Публикувайте своята обява безплатно или намерете своя бъдещ имот.
Апартаменти и къщи от цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/125114/pazarlukcom---sayt-za-bezplatni-obyavi---prodajba-i-naemi-na-imoti

Бетинг и казино новини и промоции
Спортни залози и казино новини и промоции. Следете всичко за онлайн бетинга и
казино игрите на едно място - onlinebettingtips.org
http://obiavidnes.com/obiava/125113/beting-i-kazino-novini-i-promocii
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