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Картонен разделител Office Point
Картонен разделител Office Point, хоризонтален, размер 105x240mm, оранжев, продава се в опаковка от 100бр.
http://obiavidnes.com/obiava/128615/kartonen-razdelitel-office-point

Турски ресторант в Глазгоу търси шофьори
Британска посредническа агенция търси спешно за свой клиент (луксозен турски ресторант в Глазгоу) самонаети
шофьори за доставка на храни и напитки по частни и бизнес адреси в Глазгоу, в околност от 20 километра от
ресторанта.
Кандидатите трябва да знаят турски ИЛИ английски език на добро ниво, да притежават шофьорски книжки и да имат
предишен стаж като шофьори от минимум 6 месеца. Клиентите ни предпочитат млади хора, на възраст до 37 години.
Клиентът ни предлага дългосрочна ангажираност, отлично възнаграждение плюс безплатна храна и квартира.
Одобрените кандидати ще бъдат посрещнати от клиента ни на летището/гарата и ще бъдат настанени в квартира.
За допълнителна информация и регистрация, моля да се свържете с г-н Хусан (Мениджър на Програма) чрез телефон:
00447582810663 (Вайбър), имейл: v.hussan@berro.co.uk или скайп: berro.1
Тази оферта е част от нашата програма СЕБЕП (Self-Employment & Business Establishment Programme). Всички
кандидати ще получат пълна правна помощ при регистрацията им като самонаети лица на територията на
Великобритания.
http://obiavidnes.com/obiava/128614/turski-restorant-v-glazgou-tyrsi-shofyori

Картонен разделител Office Point
Картонен разделител Office Point, хоризонтален, размер 105x240mm, зелен, продава се в опаковка от 100бр.
http://obiavidnes.com/obiava/128613/kartonen-razdelitel-office-point

Картонен разделител Office Point
Картонен разделител Office Point, хоризонтален, размер 105x240mm, жълт, продава се в опаковка от 100бр.
http://obiavidnes.com/obiava/128612/kartonen-razdelitel-office-point

Разделител Exxo
Разделител Exxo, за документи с формат до А4, с букви от A до Z, бял
http://obiavidnes.com/obiava/128611/razdelitel-exxo

Разделител Exxo
Разделител Exxo, за документи с формат до А4, с пет цветни теми, бял
http://obiavidnes.com/obiava/128610/razdelitel-exxo

Разделител Exxo
Разделител Exxo, за документи с формат до А4, с десет цветни теми, бял
http://obiavidnes.com/obiava/128609/razdelitel-exxo

Разделител Exxo
Разделител Exxo, за документи с формат до А4, с номерация от 1 до 31, бял
http://obiavidnes.com/obiava/128608/razdelitel-exxo

Разделител Exxo
Разделител Exxo, за документи с формат до А4, с номерация от 1 до 20, бял
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http://obiavidnes.com/obiava/128607/razdelitel-exxo

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ НАДОМНА РАБОТА
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/128606/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Д-Р КИРОВА –Уроци и курсове по програмиране на С++, PYTHON, MATLAB PASCAL,
PROLOG, моделиране на решенията и анализ, експертни системи- 0886719393 skype:knkirova
Д-Р КИРОВА –Уроци и курсове по програмиране на С++, PYTHON, MATLAB PASCAL, PROLOG, моделиране на решенията
и анализ, експертни системи- 0886719393 skype:knkirova
http://obiavidnes.com/obiava/128605/d-r-kirova-uroci-i-kursove-po-programirane-na-s-python-matlab-pascal-prolo

Д-Р КИРОВА Разработва статистически дисертационни анализи, за публикации, проекти и др. с
SPSS20, SAS, Eviews за страната и ЕС
Д-Р КИРОВА Разработва статистически дисертационни анализи, за публикации, проекти и др. с SPSS20, SAS, Eviews за
страната и ЕС- 0886719393 skype:knkirova
http://obiavidnes.com/obiava/128604/d-r-kirova-razrabotva-statisticheski-disertacionni-analizi-za-publikacii-proekt

Д-Р КИРОВА Курс по статистика с SPSS20, EVIEWS, SAS– индивидуално, фирмено и Skype
обучение за страната и ЕС
Д-Р КИРОВА Курс по статистика с SPSS20, EVIEWS, SAS– индивидуално, фирмено и Skype обучение за страната и ЕС0886719393 skype:knkirova
http://obiavidnes.com/obiava/128603/d-r-kirova-kurs-po-statistika-s-spss20-eviews-sas-individualno-firmeno-i-sky

Разделител Exxo
Разделител Exxo, за документи с формат до А4, с номерация от 1 до 12, бял
http://obiavidnes.com/obiava/128602/razdelitel-exxo

Д-Р КИРОВА Моделиране на решенията и анализ- задачи по линейно оптимиране с програмата
POM, иконометрия с Eviews, SPSS20, Excel -0886719393 skype:knkirova
Д-Р КИРОВА Моделиране на решенията и анализ- задачи по линейно оптимиране с програмата POM, иконометрия с
Eviews, SPSS20, Excel -0886719393 skype:knkirova
http://obiavidnes.com/obiava/128601/d-r-kirova-modelirane-na-resheniyata-i-analiz--zadachi-po-lineyno-optimirane-s-prog

Разделител Exxo
Разделител Exxo, за документи с формат до А4, с номерация от 1 до 10, бял
http://obiavidnes.com/obiava/128600/razdelitel-exxo

Инкубатори-Люпилни
Посетете ни в Facebook Инкубатори-Люпилни!
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
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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/128599/inkubatori-lyupilni

Клипборд Office Point
Клипборд Office Point, за документи с формат до А4, с капак, черен
http://obiavidnes.com/obiava/128598/klipbord-office-point

Екскурзии и почивки в Дубай - Дари Тур
Туристическа агенция Дари Тур предлага оферти за екскурзии и почивки в Дубай, Португалия, Испания, Абу-Даби,
Мармарис и Кушадасъ Турция, Санкт Петербург Русия, България и Малта с автобус и самолет.
http://obiavidnes.com/obiava/128597/ekskurzii-i-pochivki-v-dubay---dari-tur

Клипборд Office Point
Клипборд Office Point, за документи с формат до А4, с капак, син
http://obiavidnes.com/obiava/128596/klipbord-office-point

Предлагаме заеми между частност сериозно и честно
Здравейте
Имате ли нужда от заем и вие често са отхвърлени от банки, повече загриженост. И вие искате
Аз съм готов да ви помогне, че финансовото състояние. (Ипотеки, търговските заеми, лични заеми, ипотечни кредити,
образователни кредити и финансиране). Само 3% лихва се заплаща по кредита. Ние плащаме 1000 € до 800000 €. Ако е
необходимо, не се колебайте да се свържете с мен: sebrinajean59@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/128595/predlagame-zaemi-mejdu-chastnost-seriozno-i-chestno

Biohelp хранителни добавки
BIOHELP е българска компания за хранителни добавки, която силно разчита на иновативни и действащи формули за
продукти в полза на здравето ви.
http://obiavidnes.com/obiava/128594/biohelp-hranitelni-dobavki

Диети за отслабване
Диети за намаляване на наднорменото тегло. Как да се храним и кога през деня. Най-добрите съвети за едно
здравословно хранене.
http://obiavidnes.com/obiava/128593/dieti-za-otslabvane

Клипборд Office Point
Клипборд Office Point, за документи с формат до А4, без капак, черен
http://obiavidnes.com/obiava/128592/klipbord-office-point

Почистване на апартамент с мебели – добри цени
Фирма предлага почистване на апартаменти в София на добри цени. Работим бързо, качествено, коректни и точни сме.
Повече
за
нас
на
http://xn--80aa7ac7b.bg/%D1%85%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1
%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1
%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BE/ и 0888 575 888.
http://obiavidnes.com/obiava/128591/pochistvane-na-apartament-s-mebeli--dobri-ceni
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Почистване на апартамент с мебели – добри цени
Фирма в София предлага почистване на апартаменти на добри цени. Извозваме и изхвърляме отпадъците, работим
качествено, на добри цени. Повече за нас и останалите ни услуги на на http://smetishte.com/pochistvane-na-apartament/ и
0888 88 32 42.
http://obiavidnes.com/obiava/128590/pochistvane-na-apartament-s-mebeli--dobri-ceni

Изхвърляне на отпадъци с бус
Фирма в София предлага извозване и изхвърляне на отпадъци с бус. Предлагаме още хамалски услуги, почистване на
жилища, тавани, мазета, градини и други. Работим коректно и бързо, повече за нас на http://obshtini.com/izvozvane-sofia/ и
088 400 1000.
http://obiavidnes.com/obiava/128589/izhvyrlyane-na-otpadyci-s-bus

Клипборд Office Point
Клипборд Office Point, за документи с формат до А4, без капак, син
http://obiavidnes.com/obiava/128588/klipbord-office-point

Клипборд Wedo
Клипборд Wedo, за документи с формат до А6, от дясната страна е монтиран метален клип по цялата дължина,
подходящ за хотели ползващи изцяло безкасово плащане, с капак, черен
http://obiavidnes.com/obiava/128587/klipbord-wedo

Клипборд Wedo
Клипборд Wedo, за документи с формат до А4, еко кожа, с калкулатор, без капак, бял
http://obiavidnes.com/obiava/128586/klipbord-wedo

Клипборд Wedo
Клипборд Wedo, за документи с формат до А4, с калкулатор и лампа, с капак, черен
http://obiavidnes.com/obiava/128585/klipbord-wedo

Клипборд
Клипборд, за документи с формат до А4, без капак, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/128584/klipbord

Клипборд
Клипборд, за документи с формат до А4, без капак, син
http://obiavidnes.com/obiava/128583/klipbord

Клипборд
Клипборд, за документи с формат до А4, без капак, червен
http://obiavidnes.com/obiava/128582/klipbord

Клипборд
Клипборд, за документи с формат до А4, без капак, черен
http://obiavidnes.com/obiava/128581/klipbord

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
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има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10
Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/128580/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Класьор Rexon
Класьор Rexon, за документи с формат до A4, дебелина 8см, черен
http://obiavidnes.com/obiava/128579/klasyor-rexon

Класьор Rexon
Класьор Rexon, за документи с формат до A4, дебелина 5см, с метален кант, жълт
http://obiavidnes.com/obiava/128578/klasyor-rexon

Класьор Rexon
Класьор Rexon, за документи с формат до A4, дебелина 5см, с метален кант, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/128577/klasyor-rexon

Класьор Rexon
Класьор Rexon, за документи с формат до A4, дебелина 5см, с метален кант, син
http://obiavidnes.com/obiava/128576/klasyor-rexon

ОНЛАЙН РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
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/128575/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

Класьор Rexon
Класьор Rexon, за документи с формат до A4, дебелина 5см, с метален кант, червен
http://obiavidnes.com/obiava/128574/klasyor-rexon

Класьор Rexon
Класьор Rexon, за документи с формат до A4, дебелина 5см, с метален кант, черен
http://obiavidnes.com/obiava/128573/klasyor-rexon

Класьор Rexon
Класьор Rexon, за документи с формат до A4, дебелина 8см, с метален кант, жълт
http://obiavidnes.com/obiava/128572/klasyor-rexon
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Инкубатори за люпене на яйца
Посетете ни в Facebook Инкубатори-Люпилни!
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/128571/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Класьор Rexon
Класьор Rexon, за документи с формат до A4, дебелина 8см, с метален кант, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/128570/klasyor-rexon

Класьор Rexon
Класьор Rexon, за документи с формат до A4, дебелина 8см, с метален кант, син
http://obiavidnes.com/obiava/128569/klasyor-rexon

Продавам църковни свещи, четири размера.
Продавам църковни свещи четири размера.
Предлагаме четири размера!
Eдин пакет садържа:
За номер 1-400бр.
За номер 2-200бр.
За номер 3-80бр.
За номер 4-20бр.
12 пакета. са в кашон.
Цена на пакет - 6.50лв. минимално количество на покупка – 1 пакет.
Тел.0888/636-280 ДЕСИСЛАВ ГЕОРГИЕВ
http://obiavidnes.com/obiava/128568/prodavam-cyrkovni-sveshti-chetiri-razmera

ЗЕХТИН ИСПАНСКИ(EXTRA VIRGEN)1L. И ПОМАЧЕ 1L.
ЗЕХТИН ИСПАНСКИ(EXTRA VIRGEN)1L. И ПОМАЧЕ 1L.
Вносител на Испански зехтин(EXTRA VIRGEN) -1L.Студено пресован и помаче. Зехтина е произведен и бутилиран в
Испания!
Сертификат за качество(заводски).
Най-високо качество./0.3% киселинност/(EXTRA VIRGEN)
Цена на едро, по договаряне.
Минимално количество-12бр.
Цена на дребно на екстра върджин 13лв/1L.
цена на дребно на помаче 8лв/1L
Търсим дистрибутори в България и Румъния .
Тел.0888/636-280 Десислав Георгиев
http://obiavidnes.com/obiava/128567/zehtin-ispanskiextra-virgen1l-i-pomache-1l

Инкубатори,заводски, официален вносител на завода производител!
Инкубатори,заводски, официален вносител на завода производител!
Инкубатори за 82/120бр.нови,заводски,официален вносител ,за люпене на (кокоши, пуйчи, гъши, патешки,яребици,фазани,
пъдпъдъчи,щраус,птица ему) и др. яйца, полуавтоматични(автоматични) тип люлка. броят на яйцата за люпене зависи
от вида на птицата. Въртенето на яйцата на полуавтоматичните става с помощта на ключ, който завърта
едновременно всички гнезда под наклон от 45*,2-3 пъти на ден!
Температурата се постига автоматично(заводско) до 37.2 – 38.2 градуса. Има възможност и за ръчно регулиране на
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температурата!!!
Допълнително към инкубатора могат да се поръчат и приставки за пъдпъдъци,яребици и фазани!предлага се и овоскоп
(уред за определяне на качеството на яйцата чрез просветляване)!
цена на двойният 82бр.яйца(полуавтоматичен) - 155.00лв.
моделът с влагомер -165лв.
цена на автоматичният модел с влагомер- 310лв.
2 год.заводска гаранция!
Подробна инструкция на български език!
може да посетите и нашият сайт:
www. inkubatorite.com за да видите и другите модели инкубатори!
Тел.0888/636-280 Десислав Георгиев
Възможна доставка с куриер в цялата страна!
Можем да доставим пратката на следващия ден след заявена поръчка до следните градове: Ахтопол, Ахелой,
Айтос,Благоевград, Бяла,Банско, Белица, Бургас, Балчик,Варна,Видин, Враца, Велико Търново ,Габрово, Гоце Делчев,
Добринище,Димитровград , Добрич, Камено, Карнобат, Китен, Каблешково, Кресна, Мелник, Петрич, Разлог, София,
Стара Загора, Смолян, Сливен, Свети Влас, Созопол, Сунгурларе ,Средец,Силистра,Сандански, Симитли, Хаджидимово,
ЯкорудаБългарово, Малко Търново, Несебър, Обзор, Поморие, Приморско, Царево, Черноморец, Кърджали, Кюстендил,
Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол и др.градове.
http://obiavidnes.com/obiava/128566/inkubatorizavodski-oficialen-vnositel-na-zavoda-proizvoditel

Класьор Rexon
Класьор Rexon, за документи с формат до A4, дебелина 8см, с метален кант, червен
http://obiavidnes.com/obiava/128565/klasyor-rexon

Машина за автоматично оскубване на птици(пилета,кокошки,пътпъдъци и др.)
Машина за автоматично оскубване на птици(пилета,кокошки,пътпъдъци и др.)
Характеристики: Материал на барабана(хромникел)H370mm./ф480mm. Гумени тампони в барабана за автоматично
оскубване на 2/3 кокошки или 6/8 пъдпъдъка за 2 минути. Размери на машината H790mm/L980mm. мотор монофазен 0,75
KW/1500обр. Метална стойка на колелца за лесно предвижване. Технологичен отвор за лесно отвеждане на перошината
извън барабана.
Подходяща е за малки ферми и домакинства.
Пълна гаранция 2 год.
Може да посетите и нашият сайт:
www.inkubatorite.com за да видите работата на машината!
тел.0888/636-280 Десислав Георгиев
Цена 970 лв.
Възможна доставка с куриер в цялата страна!
Можем да доставим пратката на следващия ден след заявена поръчка до следните градове: Ахтопол, Ахелой,
Айтос,Благоевград, Бяла,Банско, Белица, Бургас, Балчик,Варна,Видин, Враца, Велико Търново ,Габрово, Гоце Делчев,
Добринище,Димитровград , Добрич, Камено, Карнобат, Китен, Каблешково, Кресна, Мелник, Петрич, Разлог, София,
Стара Загора, Смолян, Сливен, Свети Влас, Созопол, Сунгурларе ,Средец,Силистра,Сандански, Симитли, Хаджидимово,
ЯкорудаБългарово, Малко Търново, Несебър, Обзор, Поморие, Приморско, Царево, Черноморец, Кърджали, Кюстендил,
Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол и др.градове.
http://obiavidnes.com/obiava/128564/mashina-za-avtomatichno-oskubvane-na-pticipiletakokoshkipytpydyci-i-dr

Машина за автоматично оскубване на птици(пилета,кокошки,пътпъдъци и др.)
Машина за автоматично оскубване на птици(пилета,кокошки,пътпъдъци и др.)
Характеристики: Материал на барабана(хромникел)H370mm./ф480mm. Гумени тампони в барабана за автоматично
оскубване на 2/3 кокошки или 6/8 пъдпъдъка за 2 минути. Размери на машината H790mm/L980mm. мотор монофазен 0,75
KW/1500обр. Метална стойка на колелца за лесно предвижване. Технологичен отвор за лесно отвеждане на перошината
извън барабана.
Подходяща е за малки ферми и домакинства.
Пълна гаранция 2 год.
Може да посетите и нашият сайт:
www.inkubatorite.com за да видите работата на машината!
тел.0888/636-280 Десислав Георгиев
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Цена 970 лв.
Възможна доставка с куриер в цялата страна!
Можем да доставим пратката на следващия ден след заявена поръчка до следните градове: Ахтопол, Ахелой,
Айтос,Благоевград, Бяла,Банско, Белица, Бургас, Балчик,Варна,Видин, Враца, Велико Търново ,Габрово, Гоце Делчев,
Добринище,Димитровград , Добрич, Камено, Карнобат, Китен, Каблешково, Кресна, Мелник, Петрич, Разлог, София,
Стара Загора, Смолян, Сливен, Свети Влас, Созопол, Сунгурларе ,Средец,Силистра,Сандански, Симитли, Хаджидимово,
ЯкорудаБългарово, Малко Търново, Несебър, Обзор, Поморие, Приморско, Царево, Черноморец, Кърджали, Кюстендил,
Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол и др.градове.
http://obiavidnes.com/obiava/128563/mashina-za-avtomatichno-oskubvane-na-pticipiletakokoshkipytpydyci-i-dr

Инкубатори автоматични и полуавтоматични,официален вносител на завода производител.
Инкубатори автоматични и полуавтоматични,официален вносител на завода производител.За люпене на (кокоши, пуйчи,
гъши, патешки,яребици,фазани, пъдпъдъчи,щраус,птица ему) и др. яйца, полуавтоматични(автоматични) тип люлка.
броят на яйцата за люпене зависи от вида на птицата.
Въртенето на яйцата на полуавтоматичните става с помощта на ключ, който завърта едновременно всички гнезда под
наклон от 45*,2-3 пъти на ден!
Температурата се постига автоматично(заводско) до 37.2 – 38.2 градуса. Има възможност и за ръчно регулиране на
температурата!!!
Допълнително към инкубатора могат да се поръчат и приставки за пъдпъдъци,яребици и фазани(14лв).
Предлага се и овоскоп (15лв),(уред за определяне дали яйцата са заплодени, чрез просветляване)!
цена на единичният 41бр.яйца(полуавтоматичен) е 112.00лв. с влагомер 122лв. цена на двойният
82бр.яйца(полуавтоматичен) е 155.00лв.с влагомер 165лв.
цена на(полуавтоматичния)за щраус и птица ему е 180лв.
цена на единичният 41бр.яйца(автоматичен) е 210.00лв.
цена на двойният 82бр.яйца (автоматичен) е 310лв.
2 год.заводска гаранция!
Подробна инструкция на български език!
Може да посетите и нашият сайт:www. inkubatorite.com
Възможна доставка с куриер в цялата страна!
Можем да доставим пратката на следващия ден след заявена поръчка до следните градове: Ахтопол, Ахелой,
Айтос,Благоевград, Бяла,Банско, Белица, Бургас, Балчик,Варна,Видин, Враца, Велико Търново ,Габрово, Гоце Делчев,
Добринище,Димитровград , Добрич, Камено, Карнобат, Китен, Каблешково, Кресна, Мелник, Петрич, Разлог, София,
Стара Загора, Смолян, Сливен, Свети Влас, Созопол, Сунгурларе ,Средец,Силистра,Сандански, Симитли, Хаджидимово,
ЯкорудаБългарово, Малко Търново, Несебър, Обзор, Поморие, Приморско, Царево, Черноморец, Кърджали, Кюстендил,
Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол и др.градове.
Тел.0888/636-280 Десислав Георгиев
http://obiavidnes.com/obiava/128562/inkubatori-avtomatichni-i-poluavtomatichnioficialen-vnositel-na-zavoda-proizvodit

Инкубатори автоматични и полуавтоматични,официален вносител на завода производител.
Инкубатори автоматични и полуавтоматични,официален вносител на завода производител.За люпене на (кокоши, пуйчи,
гъши, патешки,яребици,фазани, пъдпъдъчи,щраус,птица ему) и др. яйца, полуавтоматични(автоматични) тип люлка.
броят на яйцата за люпене зависи от вида на птицата.
Въртенето на яйцата на полуавтоматичните става с помощта на ключ, който завърта едновременно всички гнезда под
наклон от 45*,2-3 пъти на ден!
Температурата се постига автоматично(заводско) до 37.2 – 38.2 градуса. Има възможност и за ръчно регулиране на
температурата!!!
Допълнително към инкубатора могат да се поръчат и приставки за пъдпъдъци,яребици и фазани(14лв).
Предлага се и овоскоп (15лв),(уред за определяне дали яйцата са заплодени, чрез просветляване)!
цена на единичният 41бр.яйца(полуавтоматичен) е 112.00лв. с влагомер 122лв. цена на двойният
82бр.яйца(полуавтоматичен) е 155.00лв.с влагомер 165лв.
цена на(полуавтоматичния)за щраус и птица ему е 180лв.
цена на единичният 41бр.яйца(автоматичен) е 210.00лв.
цена на двойният 82бр.яйца (автоматичен) е 310лв.
2 год.заводска гаранция!
Подробна инструкция на български език!
Може да посетите и нашият сайт:www. inkubatorite.com
Възможна доставка с куриер в цялата страна!
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Можем да доставим пратката на следващия ден след заявена поръчка до следните градове: Ахтопол, Ахелой,
Айтос,Благоевград, Бяла,Банско, Белица, Бургас, Балчик,Варна,Видин, Враца, Велико Търново ,Габрово, Гоце Делчев,
Добринище,Димитровград , Добрич, Камено, Карнобат, Китен, Каблешково, Кресна, Мелник, Петрич, Разлог, София,
Стара Загора, Смолян, Сливен, Свети Влас, Созопол, Сунгурларе ,Средец,Силистра,Сандански, Симитли, Хаджидимово,
ЯкорудаБългарово, Малко Търново, Несебър, Обзор, Поморие, Приморско, Царево, Черноморец, Кърджали, Кюстендил,
Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол и др.градове.
Тел.0888/636-280 Десислав Георгиев
http://obiavidnes.com/obiava/128561/inkubatori-avtomatichni-i-poluavtomatichnioficialen-vnositel-na-zavoda-proizvodit

Класьор Rexon
Класьор Rexon, за документи с формат до A4, дебелина 8см, с метален кант, черен
http://obiavidnes.com/obiava/128560/klasyor-rexon

Картонен класьор Rexon
Картонен класьор Rexon, за документи с формат до A4, дебелина 5см, черен
http://obiavidnes.com/obiava/128559/kartonen-klasyor-rexon

Почистване на апартаменти с боклук в София
Фирма в град София предлага почистване на апартаменти в града. Работим качествено и на добри цени. Предлагаме още
извозване и изхвърляне на отпадъци, хамалски услуги и др. Повече информация за нас на
http://xn--80aa7ac7b.bg/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0
%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BE%D1
%82-%D0%BC%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B8-%D0%B1/ и 0888 575 888.
http://obiavidnes.com/obiava/128558/pochistvane-na-apartamenti-s-bokluk-v-sofiya

Почистване на апартаменти с боклук в София
Предлагаме почистване на апартаменти от стари мебели, електроуреди и всякакви отпадъци. Извозваме и изхвърляме
боклука с наш транспорт. Повече информация на http://smetishte.com/pochistvane-na-apartament/ и 0888 88 32 42.
http://obiavidnes.com/obiava/128557/pochistvane-na-apartamenti-s-bokluk-v-sofiya

Извозване на отпадъци в София
Предлагаме извозване и изхвърляне на всякакви отпадъци – боклук, стари мебели, електроуреди и други. Работим
качествено, бързо и на добри цени. Повече информация на http://obshtini.com/izvozvane-sofia/ и 088 400 1000.
http://obiavidnes.com/obiava/128556/izvozvane-na-otpadyci-v-sofiya

Страхотни цени на интериорни врати в Пловдив!
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
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/128555/strahotni-ceni-na-interiorni-vrati-v-plovdiv

Картонен класьор Rexon
Картонен класьор Rexon, за документи с формат до A4, дебелина 8см, черен
http://obiavidnes.com/obiava/128554/kartonen-klasyor-rexon
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ 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/128553/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Банков класьор Rexon
Банков класьор Rexon, за документи с формат до А5, дебелина 7см, червен
http://obiavidnes.com/obiava/128552/bankov-klasyor-rexon

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/128551/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Блиндирана входна врата
Представяме Ви 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, минерална вата и MDF – плоскости
Регулируема каса за зид с дебелина до 34 см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
Обков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
дръжка за външната страна /пасивните дръжки, които предлагаме са два типа – “полумесец” и “пура”/; шпионка с
метално чукче; панти;
Два секретни патрона с по три ключа; трета допълнителна ключалка; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки
против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата;
Дебелината на крилото е 70 мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/лява, навътре/дясна, навън/лява,
навън/дясна. Структурата на крилото представлява два MDF – ламинирани панела – всеки по 10 мм, а за шумо- и
термоизолация е поставена минерална вата.
Цена: 499.00 лв.
Категория: MDF входни врати с ламинат
Лицевия и задния панел са с красива фрезована шарка, която придава стилна завършеност на модела. Касата е
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регулируема и може да облече зид с дебелина до 34 см (с възможност и до 44 см срещу допълнително заплащане).
Моделът е с фабрично поставено гумено уплътнение по протежението на касата, също и с “Г-образна” лайсна на прага,
което спомага за по-добра изолация и изграждане на праг. Вратата е снабдена с две независими заключващи системи
DAF – моноблок, всяка с по три активни шипа. Добавена е и трета скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна.
**Повърхността на вратата е без UV – защита и подлежи на захабяване в следствие на слънчевите лъчи и влагата. Не е
подходяща за излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата.
Още в тази категория: « Блиндирана входна врата код Ale Door 401 Блиндирана входна врата код Т102, цвят Sparta »
нагоре
http://obiavidnes.com/obiava/128550/blindirana-vhodna-vrata

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://varna.porta-nova.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/128549/kachestveni-interiorni-i-vhodni-vrati-na-super-ceni

Врати Добрич- Високо качество на супер цени
Врати Добрич предлага богат асортимент от входни и интериорни врати на достъпни цени! Посетете ни на адрес :
гр.Добрич ул. Кирил и Методий 41 или на: www.vrati-dobrich.com. Допълнителна информация може да получите и на
номер: 0899691030. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/128548/vrati-dobrich--visoko-kachestvo-na-super-ceni

Курс за Бармани и съдействие за работа
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/128547/kurs-za-barmani-i-sydeystvie-za-rabota

Курс за Готвачи и съдействие за работа
Лицензиран център за професионално обучение "СТС" Варна организира и провежда професионален курс по професия:
Готвач, код: 811070
специалност: Производство на кулинарни изделия и напитки, код: 8110701
• 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 майстор готвачи
- Подготовка за интервюта в сраната и чужбина
- Съдействие при намиране на работа и консултации
- Съдействие при стартиране на собствен бизнес
- Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37 на МОН
- Лицензия № 200712420 от НАПОО.
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- За работещите по професията без документ, но с трудов стаж, организираме интензивни, персонални и гъвкави
програми на обучение.
http://obiavidnes.com/obiava/128546/kurs-za-gotvachi-i-sydeystvie-za-rabota

Интериорна врата Gama 203p, цвят Бреза
Интериорна врата с крило, изработено от две HDF плоскости с дебелина 6 мм, подсилена рамка от масив с HDF
оребряване и покритие от 3D PP (полипропиленов) ламинат. HDF плоскостите са с голяма здравина, плътност,
влагоустойчивост, шумо и топлоизолация.
Възможни размери на крилото:
- 600 / 1970 мм
- 700 / 1970 мм
- 800 / 1970 мм
* Височината на крилото може да бъде коригирана, ако се налага.
Касата е изработена от HDF плоскости и е подсилена в средата с висококачествена масивна дървесина, която
http://obiavidnes.com/obiava/128545/interiorna-vrata-gama-203p-cvyat-breza

ATX/Full ATX/Micro ATX AZZA Photios 250X
ATX/Full ATX/Micro ATX AZZA Photios 250X, 2x USB 3.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/128544/atxfull-atxmicro-atx-azza-photios-250x

HTC Desire 10 Lifestyle (бял)
HTC Desire 10 Lifestyle (бял), 5.5" (13.97 cm) IPS HD Display, четириядрен Cortex-A7 1.4GHz, 3GB RAM, 32GB Flash
памет(+ microSD слот), 13.0 & 5.0 Mpix camera, Android 6.0. 155g
http://obiavidnes.com/obiava/128543/htc-desire-10-lifestyle-byal

HTC One S9 (сив)
HTC One S9 (сив), 4G, 5.0" (12.70 cm) Super LCD Display, осемядрен Mediatek MT6795 Helio X10 4x 2.0GHz + 4x 1.2GHz, 2GB
RAM, 16GB Flash памет(+microSD слот), 13.0 & 4.0 Mpix camera, Android, 158g
http://obiavidnes.com/obiava/128542/htc-one-s9-siv

Онлайн работа в свободното време
Здравейте, аз съм Ивелина и съм онлайн бизнес консултант. Работя с жени, които искат да печелят допълнителен доход
в свободното си време, като им помагам за кратък период от време да изградят печеливш бизнес от дома, именно
благодарение на интернет технологиите.
За повече информация относно моето предложение отворете линка или ми изпратете запитване по имейл.
http://obiavidnes.com/obiava/128541/onlayn-rabota-v-svobodnoto-vreme

Плотер Canon imagePROGRAF iPF840 в комплект с Canon Basket RB-01 и аксесоари
Плотер Canon imagePROGRAF iPF840 в комплект с Canon Basket RB-01 и аксесоари, 2400 x 1200 dpi, 320GB HDD, клас
5-цветен 44" (111.76 cm), USB, LAN 10/100/1000, A0
http://obiavidnes.com/obiava/128540/ploter-canon-imageprograf-ipf840-v-komplekt-s-canon-basket-rb-01-i-aksesoari

ATX/Micro ATX AZZA Cosmas 207
ATX/Micro ATX AZZA Cosmas 207, 1x USB 3.0, черна, с 600W захранване
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http://obiavidnes.com/obiava/128539/atxmicro-atx-azza-cosmas-207

Алчен за спорт - спортен лагер, зелено училище, анимация за деца.
Орагнизираме вълнуващи спортни лагери, зелени училища, летни и зимни лагери,
спортна анимация, детски лагери, спорт през ваканцията.
http://obiavidnes.com/obiava/128538/alchen-za-sport---sporten-lager-zeleno-uchilishte-animaciya-za-deca

Блог на Adnan Rasim
Adnan Rasim e онлайн маркетинг специалист,
блогър, борец за интернет свобода и защитник на човешките права.
http://obiavidnes.com/obiava/128537/blog-na-adnan-rasim

Охлаждане за процесор Arctic Freezer 33
Охлаждане за процесор Arctic Freezer 33, съвместим с Intel LGA 2011-v3/1156/1155/1151/1150 & AMD AM4
http://obiavidnes.com/obiava/128536/ohlajdane-za-procesor-arctic-freezer-33

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ 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/128535/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Интериорни врати с европейско качество.
Немските интериорни врати Gradde се отличават с високото си качество. Произвеждат се по специална технология с
най-съвременно оборудване. Gradde е компания, която е сред най-добрите производители на интериорни врати в
Германия. Качеството на продуктите е безспорно, а съотношението между цена и качество е най-доброто, което
може да се намери на пазара. Вратите Gradde са ориентирани към потребителите, които търсят най-доброто и
оптимално решение за своя дом или офис.
http://obiavidnes.com/obiava/128534/interiorni-vrati-s-evropeysko-kachestvo

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. 3D архитектурни и интериорни визуализации както и индустриални такива. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/128533/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

Redragon Vajra and Centrophorus Combo Set
Redragon Vajra and Centrophorus Combo Set, гейминг, 2000 dpi, USB, черни
http://obiavidnes.com/obiava/128532/redragon-vajra-and-centrophorus-combo-set

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. 3D архитектурни и интериорни визуализации както и индустриални такива. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
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http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/128531/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

Продавам биотор и калифорнйиски червеи за стрьв
Продавам калифорнийски червеи за стрьв.Продавам биотор пресят и непресят в различни разфасовки.
http://obiavidnes.com/obiava/128530/prodavam-biotor-i-kalifornyiski--chervei--za-stryv

HTC Desire 628 (бял)
HTC Desire 628 (бял), 4G, поддържа 2 Sim карти, 5.0" (12.70 cm) IPS LCD Display, осемядрен Mediatek MT6753 1.3GHz, 3GB
RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот), 13.0 & 5.0 Mpix camera, Android, 142g
http://obiavidnes.com/obiava/128529/htc-desire-628-byal

Телевизор Viera TX-32DS500E
Телевизор Viera TX-32DS500E, 32" (81.28 cm) HD Smart TV, DVB-T/T2/C, Wi-Fi, LAN, 2x HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/128528/televizor-viera-tx-32ds500e

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/128527/otslabni-s-lida

Блиндирани врати
Борман България ви предлага блиндирани външни врати нависоко ниво на качество и сигурност. Налични модели и цветове
на склад. Заповядайте разгледайте сайта ни: http://vrati-borman.com/vhodni-vrati/
Може да разгледате от 9 до 6 в магазина ни и да получите професионален съвет за вратите и ремонта ви например
къде да спрете настилката за да е скрита под вратата преходната лайсна. магазина ни е в Белите брези , на ул Дойран 9
Б удобно място за паркиране наоколо, лесно стигане с тролейбуси 2 и 9.
http://obiavidnes.com/obiava/128526/blindirani-vrati

Монитор Lenovo Y27g Razor Edition
Монитор Lenovo Y27g Razor Edition, 27" (68.58 cm) VA извит панел, Full HD, 4ms, 3000:1, 300cd/m2, Display Port, HDMI,
178° зрителен ъгъл, Nvidia G-Sync технология, Razor Chroma програмируема подсветка
http://obiavidnes.com/obiava/128525/monitor-lenovo-y27g-razor-edition

Стархотни летни цени на входни, стъклени и интериорни врати
Предлагаме голямо разнообразие от модели и цветове, качество на достъпни цени и бързи монтажи! Заповядайте в
шоурум Врати Експерт гр Варна. Очакваме Ви!
гр. Варна Бул. Цар Освободител 189
http://obiavidnes.com/obiava/128524/starhotni-letni-ceni-na-vhodni-stykleni-i-interiorni-vrati

Най-добрите мъжки часовници за 4 различни професии
Часовникът е инструмент - насочен към подпомагане с нещо повече от просто показване на времето, но и на специални
функции или материали – който е най-добрият приятел за работа на човека, като цяло. Но различни работни позиции
изискват различни часовници. Точно както не бихте очаквали да видите часовник походящ за архитект в кухнята на
главния готвач. Отностно функциите, материалите, размерите, видовете каишки и дори стиловете, които могат да
допълват уникалните предизвикателства на всяко работно поле. Ние сме подбрали идеалните мъжки часовници за 5
различни професии, които съвместими чрез специфичните си характеристики, дизайн, и дори манталитет.
За Журналисти
За пътуващия журналист, способността да настройва часовника на всяка часова зона на планетата с натиснането на

Страница 14/101

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.03.2017

един бутон е от голяма полза. Мъжкият часовник Citizen Elegant AT9036-08E предлага такава функционалност, и прави
това по опростен и лесен начин. А с натискането на един бутон ще смените града и съответната му времева зона, а на 6
часа е разположен допълнитения дисплей с втората часова зона.
За Изпълнителни Директори
Главният изпълнителен директор трябва да остане свързан с неговите служители, което може да стане с мъжки
часовник DuFa Breuer DF-9011-06. Изискан мъжки модел със сребрист корпус от висококачествена стомата, и тъмносин
циферблат и каишка. Германският му класически дизайн и скромните размери го правят перфектния спътник за всеки
костюм и вратовръзка. Неговият автоматичен механизъм с фино изработени детайли се вижда през полуотвотения
гръб часовника, което е интересно визуално решение.
За Доктори
Лекарите, които искат да запазят историческата перспектива, ще могат с мъжки часовник Ingersoll Quebec, който има
възможност за проверка на сърдечната честота на пациент. Способността на скалата Pulsometer да дава точна
сърдечна честота само за 30 импулса, го прави жизнено важен инструмент във всички ситуации. Може да направите
избор между модел IN2002GBK (златен корпус, черна каишка и циферблат) и IN2002WH (кафява каишка, сребрист корпус
и циферблат).
За Архитекти
Проектиран в Япония с прецизност към детайлите, е мъжкият часовник Seiko Neo Sports SRP715K1, подходящ за
архитекти. Модел с 43 милиметров корпус от полирана висококачествена стомана, към който е закрепен назъбен
пръстен. Геометричната корона поразителна и лесна за манипулиране, докато циферблатът ви дава всяка част от
информацията, от която имате нужда и нищо повече. За тези, които предпочитат 24-часов часовник, спомага
вътрешният пръстен на циферблата, който е маркиран 13-24.
Очаквайте продължение с още предложения за часовници в Timezone24.bg, подходящи за други интересни професии.
http://obiavidnes.com/obiava/128523/nay-dobrite-myjki-chasovnici-za-4-razlichni-profesii

Инкубатори-Люпилни
Посетени в Facebook Инкубатори-Люпилни
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/128522/inkubatori-lyupilni

HTC 10 (99HAJH137-00)(червен)
HTC 10 (99HAJH137-00)(червен), 5.2" (13.21 cm) Quad HD Super LCD5 екран, четириядрен Qualcomm Snapdragon 820 2x
2.15GHz Kryo + 2x 1.6GHz, 4GB RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот), 12.0 & 5.0 Mpix camera, Android, 161g
http://obiavidnes.com/obiava/128521/htc-10-99hajh137-00cherven

Курсове за Продавач-консултант
Искате добре обучени продавач-консултанти с нюх към продажбите? Искате да имате все повече доволни клиенти?
МАРТИЛЕН ФМ, може да Ви предложи всичко това! Ние можем да дадем на вашите служители професионално,
индивидуално онлайн обучение при успешното завършване на което, се получава диплома за квалификация по
професията“продавач-консултант“. С помощта на нашите обучения, всеки млад търговец ще може да развие
професионални умения, с които да надмине конкуренцията. Направете компанията си още по-успешна! Изберете
МАРТИЛЕН
ФМ!
За
повече
информация,
посетете
нашия
сайт
http://onlineobuchenie.com/joomla3/profesii/prodavach-konsultant.html
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http://obiavidnes.com/obiava/128520/kursove-za-prodavach-konsultant

kamagra gold за мъже
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант поради своето качество и страхотна цена. Камагра е един
от най-известните секс стимуланти по целия свят, защото действа страхотно върху мъжкото либидо и е на страхотна
цена. Продукт номер едно.http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/128519/kamagra-gold-za-myje

Курсове за Продавач-консултант
Искате добре обучени продавач-консултанти с нюх към продажбите? Искате да имате все повече доволни клиенти?
МАРТИЛЕН ФМ, може да Ви предложи всичко това! Ние можем да дадем на вашите служители професионално,
индивидуално онлайн обучение при успешното завършване на което, се получава диплома за квалификация по
професията“продавач-консултант“. С помощта на нашите обучения, всеки млад търговец ще може да развие
професионални умения, с които да надмине конкуренцията. Направете компанията си още по-успешна! Изберете
МАРТИЛЕН
ФМ!
За
повече
информация,
посетете
нашия
сайт
http://onlineobuchenie.com/joomla3/profesii/prodavach-konsultant.html
http://obiavidnes.com/obiava/128518/kursove-za-prodavach-konsultant

Мултифункционален дигитален компас – идеален подарък
Мултифункционален дигитален компас 8 в 1 – този уред се отличава с висока точност, защото работи с оригинален
швейцарски сензор. Освен като компас, уредът може да бъде използван още като висотомер (алтиметър), термометър,
барометър с 24-часова прогноза на времето, влагомер (хигрометър), часовник с аларма, „вечен“ календар и мощно LED
фенерче. Необходим помощник при активни занимания, като туризъм, катерене на скали, обхождане на пещери,
туристическо колоездене, къмпингуване, риболов, рафтинг, яхтинг и други подобни. Високо качество на най-добра цена!
Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128517/multifunkcionalen-digitalen-kompas--idealen-podaryk

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/128516/infracherven-energien-stimulator-za-ochi-fir-3d-s-aromaterapiya

Слушалки Redragon Glaucus
Слушалки Redragon Glaucus, микрофон, геймърски, черни
http://obiavidnes.com/obiava/128515/slushalki-redragon-glaucus

Детоксикатори
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
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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/128514/detoksikatori

Йонизираща душ-слушалка с германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път (под
действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504,
02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128513/yonizirashta-dush-slushalka-s-germaniy-i-turmalin

Инфрачервена лампа за нагревки /настолна/150W - 49.95 лева
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128512/infrachervena-lampa-za-nagrevki-nastolna150w----4995-leva

Професионални и персонални дрегери за алкохол
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/128511/profesionalni-i-personalni-dregeri-za-alkohol

Семеен душ за зъби – грижа за цялото семейство
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128510/semeen-dush-za-zybi--grija-za-cyaloto-semeystvo
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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/128509/ovlajniteli-na-vyzduha

cours de bulgare pour
Ecole de langues “Ability”propose des cours individuels ou en groupe de bulgare pour
http://obiavidnes.com/obiava/128508/cours-de-bulgare-pour-trangers

Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE , CAE
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуална и полу – индивидуална подготовка по Английски език за изпити IELTS
, TOEFL ,FCE в удобно за Вас време.
Продължителност - 30 занятия.
Цена – 20 лева за занятие .
Таксата за курса включва учебните материали .
Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с
нуждите на обучаващите се.
Подготовката включва интерактивни задачи, свързани с изискванията за успешно представяне на изпита за
сертифициране на познанията и уменията :
Четене, слушане и устен отговор на въпрос.
Слушане и устен отговор на въпрос.
Четене, слушане и писмен отговор на въпрос.
Във всички раздели се тестват уменията , като се правят и анализират текущи практически тестове .
Курсистите се обучават в раздела Разговор, като се запознават с типовете въпроси, критериите и изисквания за
оценяване, структурата и времетраенето на отговора .
Те се упражняват върху теста – разговор , като записват гласовете си и така анализират индивидуалното си ниво по
отношение изискванията на задачата и нейното времетраене.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/128507/podgotovka-za-izpiti--ielts--toefl-fce--cae

Английски – ВТОРО ниво Pre –intermediate
Езикова школа Абилити организира курс по общ Английски.- ВТОРОнивоPre -intermediate
Цена 250 лв Продължителност -50 учебни часа.В цената не е включена цената на учебника .
Занятията се провеждат по системата New Headway the Third edition – Pre-Intermediate. Включени са аудио и видео уроци
в учебния план .
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school

Страница 18/101

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.03.2017

http://obiavidnes.com/obiava/128506/angliyski--vtoro-nivo-pre-intermediate

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/128505/ured-za-srebyrna-voda-dr-silver

Електронно устройство за вибрационно пране
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/128504/elektronno-ustroystvo-za-vibracionno-prane

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/128503/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/128502/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/128501/destilatori-za-voda
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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/128500/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/128499/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/128498/yonizator-ozonator-i-aromatizator-ot-tehnomag

Мишка Redragon Mirage М690
Мишка Redragon Mirage М690, оптична (4800dpi), безжична, геймърска, черна
http://obiavidnes.com/obiava/128497/mishka-redragon-mirage-m690

Налични врати на склад
Борман България предлага налични врати на склад много видове, модели, цветове. Заповядайте разгледайте магазина и
сайта ни, за въпроси по телефона.
Сайт:
http://doors-borman.com/
Може да разгледате от 9 до 6 в магазина ни и да получите професионален съвет за вратите и ремонта ви например
къде да спрете настилката за да е скрита под вратата преходната лайсна. магазина ни е в Белите брези , на ул Дойран 9
Б удобно място за паркиране наоколо, лесно стигане с тролейбуси 2 и 9.
http://obiavidnes.com/obiava/128496/nalichni-vrati-na-sklad

Качествена и евтина врата за мазе.
Борман България ви предлага качествени и здрави врати за мазета на прилична цена с включен монтаж. Безплатно от
нас взимане на размери.
Сайта ни е: http://doors-borman.com/
Може да разгледате от 9 до 6 в магазина ни и да получите професионален съвет за вратите и ремонта ви например
къде да спрете настилката за да е скрита под вратата преходната лайсна. магазина ни е в Белите брези , на ул Дойран 9
Б удобно място за паркиране наоколо, лесно стигане с тролейбуси 2 и 9.
http://obiavidnes.com/obiava/128495/kachestvena-i-evtina-vrata-za-maze

Врата за мазе
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Цената на вратата за мазето е с взимане на размери и включен монтаж. Борман България ви предлага най-изгодните
оферти за врати. Заповядайте в магазина ни. Можете да получите информация по телефона както и от сайта:
http://doors-borman.com/
Може да разгледате от 9 до 6 в магазина ни и да получите професионален съвет за вратите и ремонта ви например
къде да спрете настилката за да е скрита под вратата преходната лайсна. магазина ни е в Белите брези , на ул Дойран 9
Б удобно място за паркиране наоколо, лесно стигане с тролейбуси 2 и 9.
http://obiavidnes.com/obiava/128494/vrata-za-maze

Противопожарни и всякакви други врати на склад.
Борман България разполага на склад противопожарни врати, както и всякакви други видове врати. Заповядайте на сайта
да ги разгледате. Мостра на противопожарните врати имаме монтирана в магазина ни на ул. Стоян Михайловски 8
Сайта ни е: http://doors-borman.com/
Може да разгледате от 9 до 6 в магазина ни и да получите професионален съвет за вратите и ремонта ви например
къде да спрете настилката за да е скрита под вратата преходната лайсна. магазина ни е в Белите брези , на ул Дойран 9
Б удобно място за паркиране наоколо, лесно стигане с тролейбуси 2 и 9.
http://obiavidnes.com/obiava/128493/protivopojarni-i-vsyakakvi-drugi-vrati-na-sklad

Врати за мазета и складове
Борман България разполага с врати за мезета и складове. Безплатно взимане на размери, 2 години гаранция. Разполагаме
и с противопожарни врати. За повече информация по телефона, в магазина или на сайта ни: http://doors-borman.com/
Може да разгледате от 9 до 6 в магазина ни и да получите професионален съвет за вратите и ремонта ви например
къде да спрете настилката за да е скрита под вратата преходната лайсна. магазина ни е в Белите брези , на ул Дойран 9
Б удобно място за паркиране наоколо, лесно стигане с тролейбуси 2 и 9.
http://obiavidnes.com/obiava/128492/vrati-za-mazeta-i-skladove

Врати, всякакви видове
На сайт: http://doors-borman.com/
можете да намерите много изгодни оферти за врати както и много информация.
Заповядайте разгледайте , за въпроси може и по телефона.
Може да разгледате от 9 до 6 в магазина ни и да получите професионален съвет за вратите и ремонта ви например
къде да спрете настилката за да е скрита под вратата преходната лайсна. магазина ни е в Белите брези , на ул Дойран 9
Б удобно място за паркиране наоколо, лесно стигане с тролейбуси 2 и 9.
http://obiavidnes.com/obiava/128491/vrati-vsyakakvi-vidove

Врати от Борман България
Борман България ви предлага качествени врати с 2 години гаранция и безплатно взимане наразмери. Имаме и налични
модели на склад с монтаж до 7 дни.
Сайта ни е: http://doors-borman.com/
Може да разгледате от 9 до 6 в магазина ни и да получите професионален съвет за вратите и ремонта ви например
къде да спрете настилката за да е скрита под вратата преходната лайсна. магазина ни е в Белите брези , на ул Дойран 9
Б удобно място за паркиране наоколо, лесно стигане с тролейбуси 2 и 9.
http://obiavidnes.com/obiava/128490/vrati-ot-borman-bylgariya

Стъклена интериорна врата модел Gravur G 13-4
"Стъклена врата, изработена от 8мм закалено и кантирано стъкло с гравюра /гладка или релефна/. Елегантна врата,
придаваща допълнителен чар на всяко помещение. Предагат се с размери в широчина от 600 до 900мм. и височина до
1970мм. Могат да бъдат изработени и в нестандартни размери.
Закалените стъкла увеличават механичната якост и неравномерните натоварвания. При евентуално счупване се пръскат
на малки частици, което намалява риска от наранявания.
Посоката на отваряне може да бъде навън/навътре, лява/дясна."
http://obiavidnes.com/obiava/128489/styklena-interiorna-vrata-model-gravur-g-13-4
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Склад за сандвич панели
Всичко за вашят малък проект
- разнообразие от налични термопанели
- прозрачни панели за стени и за покриви
- сглобяема метална конструкция
- завършващи и крепежни елементи
Удобни размери и добри цени за малки и големи поръчки
Русе, ул. Потсдам 15, склад БРАВОПАНЕЛ
0892 210 143
http://obiavidnes.com/obiava/128488/sklad-za-sandvich-paneli

Безплатно взимане на размери за врати
Борман България ви предлага безплатно взимане на размери за врати. Имаме налични модели можем да ви ги монтираме
до 7 дни.
Сайта ни е: http://doors-borman.com/
Може да разгледате от 9 до 6 в магазина ни и да получите професионален съвет за вратите и ремонта ви
например къде да спрете настилката за да е скрита под вратата преходната лайсна. магазина ни е в Белите брези , на ул
Дойран 9 Б удобно място за паркиране наоколо, лесно стигане с тролейбуси 2 и 9.
http://obiavidnes.com/obiava/128487/bezplatno-vzimane-na-razmeri-za-vrati

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,розо,оранж,бял и
светло зелен
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)
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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/128486/masajna-kushetka-magicpro

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

Оформи тялото си по здравословен начин!
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/128485/sauna-odealo-s-infracherveno-zatoplyane

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
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Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/128484/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

Монтаж на налични врати до 7 дни
Борман България ви предлага монтаж на наличните си модели врати до 7 дни. Безплатно взимане на размери и 2 години
гаранция. В нашата цена е включено: крило, каса, брава, дръжка.
Сайта ни е:
http://doors-borman.com/
Може да разгледате от 9 до 6 в магазина ни и да получите професионален съвет за вратите и ремонта ви например
къде да спрете настилката за да е скрита под вратата преходната лайсна. магазина ни е в Белите брези , на ул Дойран 9
Б удобно място за паркиране наоколо, лесно стигане с тролейбуси 2 и 9.
http://obiavidnes.com/obiava/128483/montaj-na-nalichni-vrati-do-7-dni

Мишка Redragon Mammoth
Мишка Redragon Mammoth, лазерна (16400dpi), USB, геймърска, черна
http://obiavidnes.com/obiava/128482/mishka-redragon-mammoth

Външни врати
Борман България ви предлага вътрешни врати, много модели и цветове, както налични с монтаж до 7 дни, така и с
поръчка от 30 дни. Заповядайте разгледайте магазина и сайта ни: http://doors-borman.com/interior-doors/
Може да разгледате от 9 до 6 в магазина ни и да получите професионален съвет за вратите и ремонта ви например
къде да спрете настилката за да е скрита под вратата преходната лайсна. магазина ни е в Белите брези , на ул Дойран 9
Б удобно място за паркиране наоколо, лесно стигане с тролейбуси 2 и 9.
http://obiavidnes.com/obiava/128481/vynshni-vrati

Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за тонизирана и еластична кожа
Дарсонвал за козметични салони, така и за домашно ползване
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Характеристики:
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Чрез нея се получава дразнене на нервните окончания и на нервните апарати в кожата и по рефлекторен
път се причинява кратко свиване на кръвоносните съдове, последвано от продължителното им разширение и засилване на
притока на кръв в кожата,
което води до подобряване на обмяната на веществата в нея. Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните
окончания в кожата,
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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/128480/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
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/128479/limfopresa---aparat-za-presoterapiya-limfen-drenaj

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
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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/128478/detoksikator

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.
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/128477/kvantov-analizator---bioskener-3to-pokolenie-na-bylgarski-ezik
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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/128476/otslabni-s-meyzitang

Лъчетерапия - радиационна онкология в Анадолу
Отделението по радиационна онкология, лъчетерапия, към болница Анадолу разполага с екип от опитни и отлично
обучени специалисти, способни да прилагат и следват най-модерните технологии на световно ниво.
http://obiavidnes.com/obiava/128475/lycheterapiya----radiacionna-onkologiya-v-anadolu

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/128474/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Интериорни врати от Врати Пловдив
Голямо разнообразие на модели и цветове на интериорни врати на изгодни цени можете да намерите в шоурум Врати
Пловдив на бул. Христо Ботев 89 в Пловдив. Произвеждат се в 6 различни цвята - светъл дъб, златен дъб, череша, венге,
орех, бял. Големи налични количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/128473/interiorni-vrati-ot-vrati-plovdiv

Курс за Оперативен Счетоводител
Искате да работите като счетоводител, но нямате квалификация. Мартилен ФМ може да ви помогне чрез индивидуален
онлайн курс( по всяко време и от всяко място ).При успешно завършен курс получавате диплома за професионална
квалификация за Оперативен Счетоводител.
http://obiavidnes.com/obiava/128472/kurs-za-operativen-schetovoditel

Блиндирана входна врата Модел Т 686,цвят Спарта
Блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани панели с лaково
покритие. Размери на вратата с касата 90/200 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-лаково 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 . 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 заключващи системи DAF-моноблок с три активни
шипа.
В комплекта са включени:
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Крило 7см ,изработено от : метал,минерална вата,MDF-плоскости
Регулируема каса за зид с дебелина до 34см,с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
Обков : иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
дръжка за външната страна /пасивните дръжки, които предлагаме са два типа – „полумесец“ и „пура“/; шпионка с
метално чукче; панти;
Два секретни патрона с три ключа; бронировка на патрона с вдлъбната капачка против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с три пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата;
http://obiavidnes.com/obiava/128471/blindirana-vhodna-vrata-model-t-686cvyat-sparta

Юридическо Съдействие за 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 !
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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/128470/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

Юридическо Съдействие за 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 !
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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/128469/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

Юридическо Съдействие за 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
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GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/128468/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

Продавам семена за бял равнец сорт "Проа", лайка и маточина
Продавам семена за бял равнец сорт "Проа", лайка и маточина Среден добив на декар за Бял равнец - "ПРОА" до 1,2л (към
2016г. средна изкупна цена 800-900 евро/кг.) на първата година при полагане на семената чрездиректна сеитба на пролет
или есен. Това е една от най-непретенциозните етерично маслени култури, т. е. НЕ изисква поливане както и торене, сухо
и студоустойчив, ръчния труд в сравнение с другите етерично-маслени култури е сведен до минимум за сметка на
механизираната обработка. !Фирмата предлага съдействие и консултации при разсаждане, отглеждане и изкупуване на
продукцията. rnСреден добив на декар за Маточина от най-новия сорт "Quedlinburger Niederliegende" до 2,5л/дка с много
добри показатели за качество на маслото. Фирмата предлага съдействие и консултации при разсаждане, отглеждане и
изкупуване на продукцията.
http://obiavidnes.com/obiava/128467/prodavam-semena-za-byal-ravnec-sort-proa-layka-i-matochina

Мишка Redragon Legend
Мишка Redragon Legend, лазерна (16400dpi), USB, геймърска, черна
http://obiavidnes.com/obiava/128466/mishka-redragon-legend

VoIP GSM Gateway Yeastar TG200
VoIP GSM Gateway Yeastar TG200, 1x Lan 10/100Mbps, 2 SIM карти
http://obiavidnes.com/obiava/128465/voip-gsm-gateway-yeastar-tg200

VoIP GSM Gateway Dinstar DWG2000-1G
VoIP GSM Gateway Dinstar DWG2000-1G, 1x Lan 10/100Mbps, 1x слот за SIM карта
http://obiavidnes.com/obiava/128464/voip-gsm-gateway-dinstar-dwg2000-1g

VoIP GSM Gateway Dinstar DWG2000F-8G
VoIP GSM Gateway Dinstar DWG2000F-8G, 2x Lan 10/100Mbps, 8x слота за SIM карти, 19" rackmount
http://obiavidnes.com/obiava/128463/voip-gsm-gateway-dinstar-dwg2000f-8g

VoIP GSM Gateway Dinstar DWG2000G-32G
VoIP GSM Gateway Dinstar DWG2000G-32G, 2x Lan 10/100Mbps, 32x слота за SIM карти, SMA антена конектор, rackmount
http://obiavidnes.com/obiava/128462/voip-gsm-gateway-dinstar-dwg2000g-32g

VoIP GSM Gateway Dinstar DWG2000F-16G
VoIP GSM Gateway Dinstar DWG2000F-16G, 2x Lan 10/100Mbps, 16x слота за SIM карти, SMA антена конектор, rackmount
http://obiavidnes.com/obiava/128461/voip-gsm-gateway-dinstar-dwg2000f-16g

Мишка Fnatic Flick с подарък подложка за мишка Fnatic Boost Speed XL
Мишка Fnatic Flick с подарък подложка за мишка Fnatic Boost Speed XL, оптична (5000 cpi), Pixart 3310, USB, черна
http://obiavidnes.com/obiava/128460/mishka-fnatic-flick-s-podaryk-podlojka-za-mishka-fnatic-boost-speed-xl

VoIP GSM Gateway Dinstar DWG2000E-8G
VoIP GSM Gateway Dinstar DWG2000E-8G, 2x Lan 10/100Mbps, 8x слота за SIM карти, SMA антена конектор
http://obiavidnes.com/obiava/128459/voip-gsm-gateway-dinstar-dwg2000e-8g
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Класьор OК Office
Класьор OК Office, за документи с формат до А4, дебелина 5см, бял
http://obiavidnes.com/obiava/128458/klasyor-ok-office

Електровъдица елекктронна въдица за промишлен риболов
Продавам електронни въдици, изработка по поръчка в зависимост от мощността на уреда, обхват 6 м - 100лв, 12м, - 200
лв, 20 метра - 400лв, регулируема честота от 1 до 150 херца, защита от прегряване, подходящи за всякакъв вид риба, сом,
шаран, щука, бяла риба, мрена, клен, регулируема дължина на импулса, мощност от 600 вата до 3000, гаранция 1 година,
извън гаранционен сервиз, доставка с еконт експрес.https://m.youtube.com/watch?v=peSzPa-ynpk
http://obiavidnes.com/obiava/128457/elektrovydica-elekktronna-vydica-za-promishlen-ribolov

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/128456/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Класьор OК Office
Класьор OК Office, за документи с формат до А4, дебелина 5см, жълт
http://obiavidnes.com/obiava/128455/klasyor-ok-office

Какво е нашето здравословно състояние?
Причините, поради които от време на време сме болни и какви са първите симптоми, над които да се замислим? В нашия
сайт ще научите за важни указания, свързани със здравословното състояние на всеки.
http://obiavidnes.com/obiava/128454/kakvo-e-nasheto-zdravoslovno-systoyanie

Класьор OК Office
Класьор OК Office, за документи с формат до А4, дебелина 5см, зелен
http://obiavidnes.com/obiava/128453/klasyor-ok-office

Класьор OК Office
Класьор OК Office, за документи с формат до А4, дебелина 5см, лилав
http://obiavidnes.com/obiava/128452/klasyor-ok-office

Класьор OК Office
Класьор OК Office, за документи с формат до А4, дебелина 5см, розов
http://obiavidnes.com/obiava/128451/klasyor-ok-office
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ 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/128450/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Евтини блиндирани врати – Пловдив
Директен вносител- най-добрите врати, на най-добри цени!
Страхотни цени на блиндирани врати в Пловдив!
Заповядайте в нашия шоурум на адрес пл. "Антон Чехов" 5 (до моста на Герджика)!
Предлагаме разнообразие от модели и цветове!Нови модели блиндирани врати!
телефони за контакт:
032207039
0899691016
http://www.vrati-plovdiv.com/?cat=7
http://obiavidnes.com/obiava/128449/evtini-blindirani-vrati--plovdiv

Класьор OК Office
Класьор OК Office, за документи с формат до А4, дебелина 5см, сив
http://obiavidnes.com/obiava/128448/klasyor-ok-office

Инкубатори за люпене на яйца
Посетени в Facebook Инкубатори-Люпилни
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/128447/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Класьор OК Office
Класьор OК Office, за документи с формат до А4, дебелина 5см, син
http://obiavidnes.com/obiava/128446/klasyor-ok-office

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/128445/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

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 ефект.www.kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/128444/kamagra-gel-za-myje

Класьор OК Office
Класьор OК Office, за документи с формат до А4, дебелина 5см, син
http://obiavidnes.com/obiava/128443/klasyor-ok-office

Детективска агенция Хамелеон!!! Гарантирана анонимност, коректност, професионализъм!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела,
проверка на алиби, издирване на лица,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение,
фото и видео заснемане,
издирване на биологични родители,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни, непълнолетни и зависими...,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства.
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/128442/detektivska-agenciya-hameleon-garantirana-anonimnost-korektnost-profesionali

Плотер Canon imagePROGRAF iPF850 в комплект с аксесоари
Плотер Canon imagePROGRAF iPF850 в комплект с аксесоари, 2400 x 1200 dpi, 32GB вътрешна и 320GB HDD, клас
5-цветен 44" (111.76 cm), USB, LAN 10/100/1000, A0
http://obiavidnes.com/obiava/128441/ploter-canon-imageprograf-ipf850-v-komplekt-s-aksesoari

Учебен център към Международна фондация „Св.св. Кирил и Методий”
Езиково обучение за деца и възрастни. Корпоративно и индивидуално обучение; Подготовка за матура по БЕЛ и
математика НВО за 7 клас. Сертификатни курсове за IELTS, TOEFL, SAT, CAE, CPE, GMAT, GRE и JLPT;
Ние предоставяме образователни услуги повече от 20 години – с най-високо качество и на изключително достъпни цени.
Преподавателите ни са висококвалифицирани професионалисти с богат опит, които знаят как да мотивират своите
курсисти.
Качеството на нашето обучение е високо, защото винаги сме в крачка с променящите се образователни модели и подходи
в него.
Предполагаме разнообразни форми на обучение и по този начин задоволяваме и най-взискателните предпочитания.
Оценяваме реално Вашите знания по езика и Ви предлагаме най-подходящото за Вас ниво на обучение.
Курсовете ни за IELTS, CAE, CPE, TOEFL, SAT, GRE, GMAT гарантират успешен прием в най-престижните световни
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университети.
90% от учениците, готвили се при нас за матурите по български и английски език, получават отлични оценки.
Нашите курсисти по японски език традиционно са измежду призьорите на Конкурса за ораторско майсторство и на
изпита за JLPT.
Научете повече на: http://educenter.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/128440/ucheben-centyr--kym--mejdunarodna-fondaciya-svsv-kiril-i-metodiy

Разпродажба на сандвич панели с дефекти
Термопанели с фабрични дефекти - дължина 3 метра
Промо цена на покривни панели
30 mm - 18 лв.
60 mm - 21 лв.
80 mm - 22 лв.
100 mm - 25 лв.
*цените са за 1 кв.м с ДДС
За други оферти проверявайте на
www.bravopanel.com
0890 53 2323
http://obiavidnes.com/obiava/128439/razprodajba-na-sandvich-paneli-s-defekti

Asus DRW-24D5MT
Asus DRW-24D5MT, вътрешна, SATA, DVD±RW, чернa
http://obiavidnes.com/obiava/128438/asus-drw-24d5mt

Енергийна чаша за „жива вода” от ТехноМаг
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/128437/energiyna-chasha-za-jiva-voda-ot-tehnomag

Домашен дестилатор за вода
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128436/domashen-destilator-za-voda

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.
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http://obiavidnes.com/obiava/128435/generator-na-ozon-za-vyzduh-i-voda-za-zdrave-u-doma

Озонатори за въздух и вода – ТехноМаг
Озонатори за въздух и вода – най-надеждните модели – Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват
(зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почистват и обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от
всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите
миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
http://obiavidnes.com/obiava/128434/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--tehnomag

Йонизатор и озонатор на въздуха
Йонизатор, озонатор и ароматизатор – настолен уред - най-съвременен мултифункционален настолен
въздухопречиствател. Може да произвежда отрицателни йони, да генерира озон и дифузира есенции за ароматерапия.
Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени, гъбички и др. Осигурява чист
и здравословен въздух, ароматизира помещението с успокояващи благоухания. С повишена ефективност, благодарение на
мини вграден вентилатор. Предпазва от зарази по въздушен път, както и от вредното действие на телевизори и
компютри. Противодейства на вредните положителни йони, излъчвани от други ел.уреди в помещението. Цена 69,00 лв. с
ДДС. За подробности и поръчки посетете е-магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128433/yonizator-i-ozonator-na-vyzduha

http://vrati-borman.com/
Врати от Борман България на прилични цени с 2 години гаранция и безплатно взимане на размери. За повече информация
на сайт: http://vrati-borman.com/
Може да разгледате от 9 до 6 в магазина ни и да получите професионален съвет за вратите и ремонта ви
например къде да спрете настилката за да е скрита под вратата преходната лайсна. магазина ни е в Белите брези , на ул
Дойран 9 Б удобно място за паркиране наоколо, лесно стигане с тролейбуси 2 и 9.
http://obiavidnes.com/obiava/128432/httpvrati-bormancom

http://vrati-borman.com/
Борман България ви предлага много изгодни оферти за качествени врати с 2 години гаранция, безплатно взимане на
размерите. В цената е включена брава и дръжка.
Сайта ни е: http://vrati-borman.com/
Може да разгледате от 9 до 6 в магазина ни и да получите професионален съвет за вратите и ремонта ви например
къде да спрете настилката за да е скрита под вратата преходната лайсна. магазина ни е в Белите брези , на ул Дойран 9
Б удобно място за паркиране наоколо, лесно стигане с тролейбуси 2 и 9.
http://obiavidnes.com/obiava/128431/httpvrati-bormancom

Интериорни врати на топ цени Европейско качество
В магазин „Доорманн” предлагаме интериорни врати, изработени от HDF- материал със 3D PP ламинатно покритие!
Както и GRADDE Немско качество и дизайн,със специално покритие Hartfein клас А и клас А++. Разполагаме с
разнообразни модели в различни цветове. За съвет и компетентно мнение, заповядайте на бул. „Източен” 121 А.
http://obiavidnes.com/obiava/128430/interiorni-vrati-na-top-ceni-evropeysko-kachestvo

Накладки ATE за BMW 1 E81, E87 116 i - 121 коня бензин
За автомобил: BMW 1 E81, E87 116 i
Двигател: 121 коня - 89 kW - бензин
Комплект: Накладките са комплект за оста
Парт номер: 13.0460-2710.2
Производител: ATE
http://obiavidnes.com/obiava/128429/nakladki-ate-za-bmw-1-e81-e87-116-i---121-konya-benzin
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Разговорен английски
Езикова школа Абилити предлага курсове по разговорен английски . Материалите са разработени за завършили ниво
А1,А2,В1 и В2.
Курсовете спомагат за преодоляване на езиковата бариера , посредством диалози и дискусии.
Темите са :
ежедневие
свободно време,
пазаруване,
културни събития,
семейство,
бит и начин на живот,
образование,
околна среда и други.
Разговорите са основна част от методиката на обучение. Тяхната цел е упражняването на граматични и лексикални
конструкции в среда, симулираща реални ежедневни дейности.
Така те допълват традиционните езикови курсове.
Тематичните разговори са ефикасен метод за развиване на умението за говорене , като обогатяват речниковия запас
на курсистите .
Организираме :
разговорни срещи един път седмично в малки групи до трима души
индивидуални разговорни срещи
интересни преподаватели
Разговори с англичани и американци .
Онлайн разговори .
Обърнете се към нас , за да си поприказваме на английски , за да преодолеете езиковата бариера , за да научите нови
неща лесно .
Нуждаете се от лист и химикалка – защото всички учебни материали са включени в цената от 15 лева за 60 минути .
Свържете се с нас по:
e-mail abilityschool@gmail.com Facebook: Ability language school
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
http://www.abilityschool.eu
http://obiavidnes.com/obiava/128428/razgovoren-angliyski

Bulgarian for foreigners
ABILITY Language School offers individual and group studies in Bulgarian for foreigner speakers through the following
languages:
- English
- French
-Russian
The studies include all levels – from basics (A1) to experts (C1).
If you own a business here, bought a house or you have just decided to live here, in those cases it is necessary to start learning
Bulgarian for your daily contacts and normal lifestyle.
During your process of learning Bulgarian you also will get knowledge in Bulgarian customs, daily life, special features of
Bulgarian psychology. The reason to do this is because you get in comfort with better and faster adaptation in the new foreign
language area.
No textbook is needed - the language school offers its own learning system and methods - free for our students. Methods we offer
are modern and based on the communication approach and logical assimilation to the lexical and phonetic skills you need . In our
system we offer complex of well balanced :
• Grammar
• Phonetic
• Speaking
• Reading
• Listening
Individual lessons are referred to individual necessities and profession of every student . Individual lessons are in a suitable for you
time and day , we offer also an opportunity for individual study at the office in convenient hours for the student..
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Ability language school offers some different programs for learning Bulgarian .
• General Bulgarian course
• Business course
• Speaking course to develop and improve your skills in Bulgarian speech .
Each level’s duration is 30 hours (45 min) / 15 sessions ( 90 min. ) – twice a week – 2 months . The price for session is 20 levas .
At the end of every level you could receive a certificate which are shown how many hours you attend and your personal language
abilities in Bulgarian .
For more information:
Phone . (02)953 08 87
0878 467 429
Address : Sofia ,Ivan Vazov distr. Bobotinov str. Bl.5
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/128427/bulgarian-for-foreigners

Разговорен Английски с бизнес насоченост
Езикова школа Абилити организира курс по разговорен Английски с бизнес насоченост . Учебните материали са по
системата за бизнес английски на Oxford University . Курсът е предназначен за курсисти, завършили първо ниво бизнес
английски (Elementary) и има за цел поддържане и усъвършенстване на придобитите знания.
Включени са аудио и видео уроци в учебния план .
Заниманията са : понеделник от 18.30 до 20.30
Продължителност на курса – 30 учебни часа
Цена : 150 лева
Предлагаме малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
За повече информация:
тел. (02)953 08 87
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/128426/razgovoren-angliyski-s-biznes-nasochenost

Онлайн риболовен магазин
Онлайн риболовен магазин за спортен и професионален риболов. Риболовни принадлежности на атрактивни цени: въдици,
влакна, плувки, куки, захранки, тролинг, облекло, макари. Богат набор риболовни аксесоари и оборудване. Магазин в Сливен
http://obiavidnes.com/obiava/128425/onlayn-riboloven-magazin

kamagra gel за мъже
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
преди полов акт. Уникалните съставки на Kamagra Jelly са напълно натурални и добре познати и напълно безопасни без
каквито и да е странични ефекти.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/128424/kamagra-gel-za-myje

Качеството никога не излиза от мода, влез и купи твоята врата!
Врати София предлага на Вашето внимание огромно разнообразие от модели и цветове на интериорни и блиндирани
входни врати. Качеството е безспорно, а ниските цени - гарантирани! Вратите се предлагат в различни размери и с
различен, модерен дизайн, за да отговорят на Вашите предпочитания
За контакти:
E-mail: office3@vrati-sofia.com
www.facebook.com/vratisofia
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www.vrati-sofia.com
http://obiavidnes.com/obiava/128423/kachestvoto-nikoga-ne-izliza-ot-moda-vlez-i-kupi-tvoyata-vrata

КАСЕТА ЗА RICOH SP211/SP213W/SP211SU/SP211SF/SP213UW/SP213SFW/SP213SFNW - P№
SP201HE - Black - заб. 2600k
КАСЕТА ЗА RICOH SP211/SP213W/SP211SU/SP211SF/SP213UW/SP213SFW/SP213SFNW - P№ SP201HE - Black - заб. 2600k
http://obiavidnes.com/obiava/128422/kaseta-za-ricoh-sp211sp213wsp211susp211sfsp213uwsp213sfwsp213sfnw---p-sp2

Вратите на Бургас!
Търсите качествени врати с постоянна наличност близо до Вас? Врати Бургас е точното място, на което ще откриете
богато разнообразие както на входни, така и на вътрешни интериорни врати. Поддържат се с постоянна складова
наличност, което Ви гарантира бърза доставка. Предлагаме още богата цветова гама и разнообразие от размери.
Към всичките си врати, бихме могли да Ви предложим още и монтаж, който е в зависимост от вида врати, които Ви
интересуват.
За допълнителна информация можете да заповядате директно в шоурума ни, както и да ни посетите на интернет
страницата ни с всички актуални предложения:
http://vrati-burgas.com
http://obiavidnes.com/obiava/128421/vratite-na-burgas

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/128420/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Класьор OК Office
Класьор OК Office, за документи с формат до А4, дебелина 5см, с метален кант, червен
http://obiavidnes.com/obiava/128419/klasyor-ok-office

Класьор OК Office
Класьор OК Office, за документи с формат до А4, дебелина 5см, черен
http://obiavidnes.com/obiava/128418/klasyor-ok-office

Юридическо Съдействие за 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 !
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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/128417/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

Съдействие за Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения - Изкупуване , Прехвърляне +
Освобождаване от Солидарната Отговорност .
ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за Прехвърляне на Фирми : ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения +
ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност !
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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/128416/sydeystvie-za-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeniya---izkupuvane--prehvyrlya

Блиднирана входна врата мод 137-Р
редставяме Ви 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/лява, навътре/лява, навън/дясна,
навътре/дясна. Покритието е машинно-поставено, топло-пренесено PVC-фолио в тъмно кафяв цвят. 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, четири броя, вградени в касата регулируеми панти,
праг, крепежни елементи за монтажа на вратата, шпионка.

Страница 41/101

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.03.2017

Този модел е идеален за жилища в панелни кооперации, където размерът на вратата отговаря на размера на отвора, а
красивата геометрична фрезовка на крилото ще придаде стилен и елегантен вид на жилището.
http://obiavidnes.com/obiava/128415/blidnirana-vhodna-vrata-mod-137-r

Юридическо Съдействие за 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

Страница 42/101

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.03.2017

http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/128414/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира неделен курс по фински език за начинаещи по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в неделя от 13.00
до 16.00, всичко 50 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало - 26.03.2017г.
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/128413/kurs-po-finski-ezik--nivo-a1

Курс по испански език – A1
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език за начинаещи. Курсът се провежда по системата Eco.
По време на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна
лексика от около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Курсът се провежда събота от 13.30 до 16.30 ч., всичко 60 учебни часа. Начало : 25.03.2017 Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/128412/kurs-po-ispanski-ezik--a1

БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A1
Учебен център Орбис организира неделен курс по бразилски португалски А1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, всяка неделя от 13.30 до 16.30 часа. Начало : 26.03.2017 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/128411/brazilski-portugalski----a1

Курс по португалски език ниво В2.1
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, ниво В2.1. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . Курсът се провежда всяка събота от 13.30 до 16.30 и е с продължителност 50 учебни часа. Цена 200
лв. Начало : 25.03.2017
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
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ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/128410/kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v21

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 цифров-Pic контролер и дисплей, полуавтоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца -175лв.
80яйца - 215 лв
100яйца - 265 лв
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, автоматичен:
40яйца - 175 лв
60яйца - 245 лв.
Терморегулатор - аналогов 35 лв.
Тeрморегулатор - PIC контролер 55 лв.
Реле за време - аналогово (включва и изключва моторчето,
което върти яйцата) - 35 лв.
Реле за време - PIC контролер(включва и изключва моторчето,
което върти яйцата) - 55 лв.
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
Http://bginkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/128409/inkubatori-ot-borisof--son

Курс по португалски език ниво В1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, ниво В1. Курсът се провежда по системата Aprender
portugues . Курсът се провежда всеки вторник и петък от 18.30 до 20.30 и е с продължителност 50 учебни часа. Цена 250
лв. Начало : 28.03.2017
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/128408/kurs-po-portugalski-ezik-nivo-v1

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 (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 22.03.2017 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
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http://obiavidnes.com/obiava/128407/portugalski-ezik----nivo-a2

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - първо ниво
Учебен център Орбис организира съботен 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, един път седмично (събота) от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 25.03.2017 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/128406/kurs-po-portugalski-ezik----pyrvo-nivo

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало : 20.03.2017
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/128405/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

Курс по френски език – А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по френски език по системата Echo, А1. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, веднъж седмично – събота от 10.00 до 13.00 часа. Начало : 25.03.2017
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 12 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/128404/kurs-po-frenski-ezik--a1

Неделен курс по италиански език – А2
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.
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Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично - неделя от 14.00 до 17.30 часа. Начало :
26.03.2017 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/128403/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--a2

Курс по италиански език – А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Spazio
Italia. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език. Нивото е с
продължителност 80 часа и се провежда веднъж седмично - събота от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева.
Начало 11.03.2017.
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/128402/kurs-po-italianski-ezik--a1

Химиотерапия - медицинска онкология в център Анадолу
Отделението по Медицинска онкология предлага диагностика и лечение на различни видове рак, превантивни мерки и
клинични изследвания. Химиотерапията, най-общо казано, е третиране на тумори с химични вещества.
http://obiavidnes.com/obiava/128401/himioterapiya---medicinska-onkologiya-v-centyr-anadolu

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/128400/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАЙ-ЛЕСНАТА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ !
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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/128399/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Таблет Samsung Galaxy Tab A (SM-T285NZKABGL)(черен)
Таблет Samsung Galaxy Tab A (SM-T285NZKABGL)(черен), 7" (17.78 cm) IPS Display, четириядрен Spreadtrum SC9830 1.5
GHz, 1.5GB RAM, 8GB Flash памет(+microSD слот), 5 & 2 Mpix camera, Android, 283g
http://obiavidnes.com/obiava/128398/tablet-samsung-galaxy-tab-a-sm-t285nzkabglcheren

Четец на карти LogiLink CR0033
Четец на карти LogiLink CR0033, All In One, USB 3.0, бял
http://obiavidnes.com/obiava/128397/chetec-na-karti-logilink-cr0033

Монтаж на датчици за осветление
Фирма Роднилб предлага монтаж на датчици за осветление по жилищни сгради и блокове в град Варна и региона.
Ние Ви предлагаме промяна на вече съществуващото стълбищно осветление на входа като монтираме допълнително към
всяка лампа датчик, който ще включва крушката самостоятелно, където и когато има човек, а не да светят всичките
крушки от първия до последния етаж напразно, когато някой ги включи от първия етаж примерно и спре на третия.
Така ще спестите електричество и ще получите удобство за Вас и Вашите гости, които идват и не знаят в тъмното
къде на етажа е поставен ключа за осветлението и го търсят в тъмното. По малко ще Ви изгарят крушките и няма да
Ви изгарят повече релета за осветление, защото те отпадат от системата, както и няма да се налага да подменяте
ключове за осветление, защото те също отпадат. Малките деца няма да може вече да си играят с крушките като ги
включват денем излишно и така да трупат ненужна сметка за ток, а всеки датчик сам ще може да се настройва кога да
пуска крушката при, каква осветеност на вън. На всеки етаж може да се контролира автономно времето на светене.
Много години живот на датчика повече от 7 и голяма ефективност при намаляване на сметките за общото осветление в
сградата.
Цени на услугите:
1 бр. таванен датчик с 360 градусов диапазон, бял - 15.00 лв.
1 бр. пластмасов таванен плафон за крушка, бял - 10.00 лв.
1 бр. автоматичен предпазител 10А с кутия, бял - 10.00 лв.
1 бр. пластмасова капачка за конзола за ключ, бяла - 0.50 лв.
1 м. силов кабел с монтаж с немски крепежи, бял - 1.00 лв.
1 бр. монтаж на датчик с немски крепежи, настройка и включване към плафон - 10.00 лв.
1 бр. монтаж на на плафон за крушка с немски крепежи и включването му към датчик - 10.00 лв.
1 бр. монтаж и включване на ел. предпазител с кутия в главното ел. табло на входа - 20.00 лв.
www.rodnilb.com
http://obiavidnes.com/obiava/128396/montaj-na-datchici-za-osvetlenie

Видеонаблюдение - Axis
Фирма Роднилб предлага доставка, монтаж и поддръжка на видеонаблюдателна техника AXIS и други. Нова и втора
употреба.
www.rodnilb.com
http://obiavidnes.com/obiava/128395/videonablyudenie---axis
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Интернет без договор
ФИРМА Роднилб предлага кабелен и радио интернет за Варна и региона на добри цени и без обвързващи с време и цени
договори.
Покриват се още районите на м. Почивка, м. Бриз, м. Св. Никола, м. Салтанат, Приморски парк, вилната зона под ТВ.
кулата, м. Сотира, м. Кемер дере, м. Траката, долната част на м. Евксиноград, кв. Аспарухово, кв. Галата, м. Боровец, кв.
Васил Левски, кв. Чайка, широк център, западна промишлена зона, село Каменар и други.
www.rodnilb.com
http://obiavidnes.com/obiava/128394/internet-bez-dogovor

Настолен компютър Dell Vostro 3268 SFF (N502VD3268EMEA01_UBU)
Настолен компютър Dell Vostro 3268 SFF (N502VD3268EMEA01_UBU), четириядрен Intel Core i5-7400 3.00/3.50GHz, 8GB
DDR4, 256GB SSD, 2x USB 3.0, клавиатура и мишка, Linux
http://obiavidnes.com/obiava/128393/nastolen-kompyutyr-dell-vostro-3268-sff-n502vd3268emea01_ubu

Мултифункционално лазерно устройство Samsung SL-C480
Мултифункционално лазерно устройство Samsung SL-C480, цветен принтер/копир/скенер, 2400x600dpi, 18 стр/мин, USB,
A4
http://obiavidnes.com/obiava/128392/multifunkcionalno-lazerno-ustroystvo-samsung-sl-c480

Ремонт на покриви Добрич
Фирма Ай Мекс ЕООД е специализирана в комплексните решения на проблемите, свързани с покривни ремонти и
хидроизолации.
http://obiavidnes.com/obiava/128391/remont-na-pokrivi-dobrich

Настолен компютър Dell Vostro 3268 SFF (N314VD3268EMEA01_UBU)
Настолен компютър Dell Vostro 3268 SFF (N314VD3268EMEA01_UBU), четириядрен Intel Core i5-7400 3.00/3.50GHz, 4GB
DDR4, 1TB HDD, 2x USB 3.0, клавиатура и мишка, Linux
http://obiavidnes.com/obiava/128390/nastolen-kompyutyr-dell-vostro-3268-sff-n314vd3268emea01_ubu

Имот в центъра на град Созопол !
Разгледайте предложението за недвижим имот което имаме да ви предложим! Апартамент в центъра на Созопол на
четвърти етаж и с гледка към морето на супер цена!
http://obiavidnes.com/obiava/128389/imot-v-centyra-na-grad-sozopol-

Онлайн магазин Apteka24.bg
Онлайн магазин Apteka24.bg е тип дрогерия, в която ще откриете голямо разнообразие от оригинални продукти, с доказан
произход, на цени без конкуренция и с експресна доставка на територията на България. В каталога на магазина се
предлагат козметични и медицински продукти, лекарства, храни и хранителни добавки.
http://obiavidnes.com/obiava/128388/onlayn-magazin-apteka24bg

Настолен компютър Dell Vostro 3268 SFF (N502VD3268EMEA01)
Настолен компютър Dell Vostro 3268 SFF (N502VD3268EMEA01), четириядрен Intel Core i5-7400 3.00/3.50GHz, 8GB DDR4,
256GB SSD, 2x USB 3.0, Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/128387/nastolen-kompyutyr-dell-vostro-3268-sff-n502vd3268emea01

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ 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
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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/128386/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Лаптоп Acer Aspire E5-575G-31EH (NX.GDXEX.017_MZNTY256HDHP-00000)
Лаптоп Acer Aspire E5-575G-31EH (NX.GDXEX.017_MZNTY256HDHP-00000), червен, двуядрен Kaby Lake Intel Core
i3-7100U 2.40 GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD LED Display & nVidia GeForce 940MX 2GB DDR5, (HDMI), 4GB DDR4, 1TB +
256GB SSD, 2x USB 3.0, Linux
http://obiavidnes.com/obiava/128385/laptop-acer-aspire-e5-575g-31eh-nxgdxex017_mznty256hdhp-00000

Инкубатори за люпене на яйца
Посетени в Facebook Инкубатори-Люпилни
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/128384/inkubatori-za-lyupene-na-yayca

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/128383/otslabni-s-meyzitang

Тестер за кабели LogiLink WZ0011
Тестер за кабели LogiLink WZ0011, за RJ11/RJ12/RJ45 и BNC кабели
http://obiavidnes.com/obiava/128382/tester-za-kabeli-logilink-wz0011

Настолен компютър Dell OptiPlex 7040 MT (N022O7040MT_UBU)
Настолен компютър Dell OptiPlex 7040 MT (N022O7040MT_UBU), четириядрен Intel Core i7-6700 3.40/4.00GHz, AMD
Radeon R5 340X 2GB, 8GB DDR4, 500GB HDD, 6x USB 3.0, клавиатура и мишка, Linux
http://obiavidnes.com/obiava/128381/nastolen-kompyutyr-dell-optiplex-7040-mt-n022o7040mt_ubu

Майстори с опит извършват всякакви частични и основни жилищни ремонти
Майстори с дългогогодишен професионален опит, извършват всякакви строителни и ремонтни услуги. Къртене, зидария,
ремонт на покриви, вътрешни и външни топлоизолации, хидроизолации, облицовка с камък, замазка, гипсова мазилка и
шпакловка, сатен гипс, теракот, гранитогрес, фаянс, колор кит, латекс, боя, тапети, всякакви декорации и декоративни
мазилки, обръщане на прозорци, усвояве на тераси, гипсокартон, окачени тавани, скрито осветление, всякакви вътрешни
и външни преустройства, ВиК, Ел. инсталации, ОиВ и др. Безплатен оглед и консултации, оферта, договор, коректност,
кратки срокове. Тел. за контакт - 0878 78 23 88 - Антон Стоянов.
http://obiavidnes.com/obiava/125995/maystori-s-opit-izvyrshvat-vsyakakvi-chastichni-i-osnovni-jilishtni-remonti

kamagra gold за мъже
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант поради своето качество и страхотна цена. Камагра е един
от най-известните секс стимуланти по целия свят, защото действа страхотно върху мъжкото либидо и е на страхотна
цена. Продукт номер едно Kamagra. http://topstimulanti.com
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http://obiavidnes.com/obiava/128380/kamagra-gold-za-myje

Лаптоп Acer Aspire E5-575G-37YW (NX.GDVEX.011_MZNTY256HDHP-00000)
Лаптоп Acer Aspire E5-575G-37YW (NX.GDVEX.011_MZNTY256HDHP-00000), бял, двуядрен Kaby Lake Intel Core i3-7100U
2.40 GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD LED Display & nVidia GeForce 940MX 2GB DDR5, (HDMI), 4GB DDR4, 1TB + 256GB
SSD, 2x USB 3.0, Linux
http://obiavidnes.com/obiava/128379/laptop-acer-aspire-e5-575g-37yw-nxgdvex011_mznty256hdhp-00000

Уголемяване на пениса с Proextender
Всеки мъж, който се смята ощетен от природата, вече може да коригира бързо и лесно размера на мъжкото си
достойнство. Системата за уголемяване на пениса Proextender е революционна разработка на датски хирург, която
успешно замества болезнените и скъпи хирургични операции. Това е прост, но изключително ефективен механизъм, който
можете да използвате у дома без болка и без нежелани странични реакции.
http://obiavidnes.com/obiava/128378/ugolemyavane-na-penisa-s-proextender

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/128377/otslabni-s-lida

Лаптоп Acer Aspire E5-575G-33H5 (NX.GDWEX.124_MZNTY256HDHP-00000)
Лаптоп Acer Aspire E5-575G-33H5 (NX.GDWEX.124_MZNTY256HDHP-00000), двуядрен Kaby Lake Intel Core i3-7100U 2.40
GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD LED Display & nVidia GeForce 940MX 2GB DDR5, (HDMI), 4GB DDR4, 1TB + 256GB SSD, 2x
USB 3.0, Linux, 2.23kg
http://obiavidnes.com/obiava/128376/laptop-acer-aspire-e5-575g-33h5-nxgdwex124_mznty256hdhp-00000

Умна кана за здравословни топли напитки
Освен за кипване, служи и за пречистване и достигане на водата до температура, подходяща за съответна билкова,
медена, чаена или друга напитка. Защото полезните качества и аромата на горещите напитки се запазват напълно, само
при идеалната за тях температура. Знаем, че не трябва да разтваряме натурален мед в току що сварен горещ чай,
защото при тази висока температура се отделят канцерогенни съставки, които са изключително опасни за човешкото
здраве. А за да се запазят полезните и лечебни съставки на меда в чая, то температурата на водата трябва да е
по-ниска от 50 С градуса. Съответно за зелен чай е необходима вода с температура под 80C, за разтворимо кафе - 90C, а
за черен чай, горещ шоколад или супа - 100C градуса. С новата кана с електронно управление това вече ще е напълно
възможно – само задайте необходимата температура и отидете да си вършите друга работа, докато водата достигне
желаните градуси. Ще бъдете известени с три вида сигнали (светлинен, звуков и писмен), че операцията е завършена, а
„умната“ кана ще продължи автоматично да поддържа непроменена температурата на водата още половин час след
това. Освен това тази кана разполага и с функции за пречистване на водата. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/128375/umna-kana-za-zdravoslovni-topli-napitki

Дигитален компас с барометър, алтиметър и термометър – 8 в 1
Мултифункционален дигитален компас 8 в 1 – този уред се отличава с висока точност, защото работи с оригинален
швейцарски сензор. Освен като компас, уредът може да бъде използван още като висотомер (алтиметър), термометър,
барометър с 24-часова прогноза на времето, влагомер (хигрометър), часовник с аларма, „вечен“ календар и мощно LED
фенерче. Необходим помощник при активни занимания, като туризъм, катерене на скали, обхождане на пещери,
туристическо колоездене, къмпингуване, риболов, рафтинг, яхтинг и други подобни. Високо качество на най-добра цена!
Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128374/digitalen-kompas-s-barometyr-altimetyr-i-termometyr--8-v-1
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Озонатор за автомобила
Автомобилен озонатор за чист въздух в купето - посредством активен кислород осъществява високоефективна
дезинфекция на въздуха, отстранява вредни елементи и газове, премахва неприятни миризми (от изгорели газове,
тютюнев дим, алкохол и др.), убива бактериите, предотвратява зарази по въздушен път, обогатява въздуха с кислород.
Няма вредно въздействие върху хора и домашни любимци. Няма консумативи. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128373/ozonator-za-avtomobila

Инфрачервена превръзка за очи - НОВО
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/128372/infrachervena-prevryzka-za-ochi---novo

Детоксикатори
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/128371/detoksikatori

Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект
Алкален, йонизиращ и масажиращ душ с германий, турмалин и FIR ефект – спа терапия у дома. Минерализира и повишава
PH на водата, като същевременно я насища с отрицателни йони под въздействието на 100% естествени минерали.
Топлата вода активира минералите да излъчват и дълги инфрачервени лъчи (FIR ефект), изключително полезни за
подобряване на кръвоносната система. Премахва хлор, тежки метали, бактерии и твърди соли. Алкалната баня
стимулира имунната система, има антиоксидантни и детоксикиращи свойства, подмладява тялото, оздравява и
освежава косата. Идеално почиства и хидратира кожата, преодолява стреса и умората на тялото. Профилактично
средство срещу кожни заболявания. Допълнителна екстра е наличието на 8 вида воден масаж по избор, като се сменят
броя на отворите - съответно силата и начина на завихряне на водната струя. По този начин може да се масажират
320 точки по цялото тяло за релаксиране на уморените мускули, за регулиране баланса на вегетативната нервна
система, за подобряване работата на мозъка, за успокояване нервната система, за подобряване настроението и съня, за
стимулиране кръвообращението и премахване на отоци. Само срещу 35 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти „ТехноМаг” или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128370/alkalen-yonizirasht-i-masajirasht-dush-s-germaniy-turmalin-i-fir-efekt
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Инфрачервена лампа - синузит – София
Служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и
невралгии. Инфрачервената лампа е оптимизирана за облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът,
прасец или врат, както и за облекчение при обикновени настинки. Лампата може да се използва за терапевтични
облъчвания, в козметични салони, детски градини, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената
лампа способства за повишаване на защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни,
костно-ставни заболявания и др. Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128369/infrachervena-lampa---sinuzit--sofiya

Уред против респираторни алергии
За превенция и лечение с червена нискочестотна светлина с цел облекчаване симптомите на сенна хрема и други
респираторни алергии, вследствие вдишване на акари, полени, животински косъмчета или прах. Уредът е с LCD екран,
компактен, удобен и лесен за ползване, където и да се намирате. Фототерапията включва излъчване на червена
нискочестотна светлина в назалните отвори за 3-9 минути, не повече от 3 пъти на ден. Постепенно чувствителността
на потребителя към алергените намалява. Два режима на работа и три степени на интензивност, чрез които можете
да настроите вашият AllergoLux: Непрекъснат и импулсен режим / Ниска, Средна и Висока интензивност. Няма никакви
странични ефекти. Уредът е напълно безвреден. Не изсушава лигавицата.За подробности и поръчки заповядайте онлайн
или на място в магазин ТехноМаг, или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128368/ured-protiv-respiratorni-alergii

Алкохолни тестери (дрегери)
Професионален алкохолен тестер (дрегер) – Прецизен южнокорейски уред с 4-разреден LCD-дисплей за измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. Със сменяем
високопрецизен полупроводников сензор (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкални батерии АА 1.5V,
захранващ адаптор за включване в автомобила, 55 броя мундщуци, елегантна чантичка за съхранение и дръжка за
безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на български език. Цена 192 лв.(с ДДС). Запитвания и
поръчки в е-магазина ТехноМаг или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Осигурени консумативи.
http://obiavidnes.com/obiava/128367/alkoholni-testeri-dregeri

Семеен пулсиращ дентален душ с озон
Семеен пулсиращ дентален душ с озон – съвременна ефективна и безопасна технология за почистване, дезинфекция и
премахване на лоши миризми в устната кухина, зъбите и венците. Чрез дезинфекцията с озонирана вода се постига
отлична превенция срещу зъбобол, пародонтоза, възпаление на сливиците, заушка и други заболявания на зъбите и
венците. Основно, душът за зъби е уред, с помощта на който ефективно се премахват бактериите и зъбната плака по
венците и междузъбните пространства. Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява
кръвообръщението им. Освен това, всеобхватният достъп на тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби
многократно надвишава възможностите на четките и конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина
труднодостъпните места от хранителни остатъци. Душът за зъби е особено полезен и необходим за поддръжката на
брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Този душ за зъби ще ви спести и допълнителни разходи за лекарствени
средства за орална хигиена, като медицинска вода за уста, например, защото произвежданата от уреда озонирана вода
ще ги замества напълно. Масажният ефект на водната струя свежда до минимум възможността за увреждане на
венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 129 лева с ДДС. За подробности и поръчки посетете
интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128366/semeen-pulsirasht-dentalen-dush-s-ozon

Семеен пулсиращ душ за зъби (орален дентален иригатор)
За ефективно предпазване от бактерии и премахване на зъбната плака по венците и междузъбните пространства.
Пулсиращата водна струя осигурява масаж на венците и подобрява кръвообръщението им. Всеобхватният достъп на
тънката и мощна водна струя от дюзата на душа за зъби многократно надвишава възможностите на четките и
конците за зъби, което позволява да почистите в дълбочина труднодостъпните места. Душът за зъби е особено полезен
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и необходим за поддръжката на брекети, протези, импланти, мостове и коронки. Освен добрата цена и качество,
атрактивни предимства на този уред са възможността да бъде използван от цялото семейство, както и високата му
ефективност. С редовната му употреба ще избегнете всякаква възможност за поява на бактерии, причиняващи
дразнещи възпаления, образуване на кариеси, зъбен камък, лош дъх и периодонтит. Масажният ефект на водната струя
свежда до минимум възможността за увреждане на венците, като кървене и възпаление. 2 години гаранция. Цена 98 лева
с ДДС. За подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/4224228, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/128365/semeen-pulsirasht-dush-za-zybi-oralen-dentalen-irigator

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/128364/ovlajniteli-na-vyzduha

Активатори 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/128363/aktivatori-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/128362/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Дестилатор за вода
За ефикасно и безопасно приготвяне на качествена дестилирана вода (най-чистата вода на планетата) за пиене, за
готвене, за лечение, за битови уреди (ютии, овлажнители), за автомобилни акумулатори и т.н. Производителност 1
л/час. С едно зареждане можете да пречистите максимално 3,5 л вода. Цена: 335 лв. с ДДС. Две години гаранция. За
подробности и поръчки посетете интернет магазина ТехноМаг или се обадете на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България!
http://obiavidnes.com/obiava/128361/destilator-za-voda

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/128360/plazmen-vyzduhochistitel-kombiniran-s-ozonator-za-voda
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Озонатори за въздух и вода – здраве у дома
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/128359/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

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/128358/yonizator-ozonator-i-aromatizator-ot-tehnomag

Български език за чужденци
Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално и групово обучение по български език за чужденци с работни езици :
- английски
-френски
-немски
- руски ,
Обучението обхваща всички нива – от начално (А1) до експертно( С2) .
Ако имате бизнес в България , купили сте си имот или просто сте решили да живеете тук , наложително е да говорите
български във вашите ежедневни контакти .
В учебния процес вие не само ще учите български , но и ще се запознаете с бита и обичаите , особеностите и
народопсихологията на българите . Ще придобиете представа за общественото , културното , икономическото и
историческото развитие на България – всичко това е с цел да се постигне максимален комфорт за по- добра и бърза
адаптация в новата чуждо езикова среда .
Школа Абилити предлага собствена учебна система , която се предоставя безплатно на курсистите .
Методиката , която предлагаме е актуална и съвременна . Тя е базирана на комуникативния подход и логическото
усвояване на необходимия лексикално – граматически и фонетичен материал . На курсистите се предоставя комплексно :
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Разговор
•
Четене
•
Слушане
При индивидуалното обучение методиката е съобразена с индивидуалните потребности , особености и професия на
курсиста . То се провежда в удобно за курсиста време , както и има вариант за посещения на преподавател във вашия
офис .
Школа Абилити предлага няколко програми за изучаване на български език от чужденци .
•
общ курс по български
•
бизнес курс
•
разговорен курс за усъвършенстване на езиковите умения .
Продължителността на обучение за всяко ниво е 30 учебни часа / 15 академични / . два пъти в седмицата – 2 месеца .
Цената на академичен час / два учебни / е 20 лева.
При завършване на всяко ниво , се издава удостоверение , в което са посочени броят часове и нивото на езикова
компетентност на всеки курсист .
Всички учебни материали са включени в цената .
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
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http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/128357/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Бизнес английски- ПЪРВО ниво
Езикова школа Абилити организира обучение по бизнес английски - ПЪРВО ниво – индивидуално и в малки групи .
Часовете са съобразени със свободното време на курсистите . Занятията се провеждат по системата Market Leader –
Elementary .
Цена 250 лв.Продължителност -50 учебни часа. В цената не е включена цената на учебника .
Предлагаме квалифицирани препсдаватели , аудио и видео уроци.
За повече информация : тел. 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/128356/biznes-angliyski--pyrvo-nivo

Английски език - Индивидуално обучение и в малки групи
Езикова школа АБИЛИТИ организира Индивидуално обучение по Английски език в удобно за Вас време. Предлагаме
посещения в офиси. Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни
материали, съобразени с нуждите на обучаващите се. Предлагаме различни отстъпки и възможност за разсрочено
плащане.
Ние предлагаме работа mо водещи учебни системи :
-общ английски – New Headway – всички нива
-общ английски с интерактивна насоченост – Cutting Edge – всички нива
- бизнес английски – Market leader – всички нива
-подготовка за сертификат
- подготовка за кандидат-студентски изпит
-разговорен английски – системите на Oxford University
Цена 10 лева на учебен час
За повече информация:
0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/128355/angliyski-ezik---individualno-obuchenie-i-v-malki-grupi

Настолен компютър Dell Optiplex 5040MT (N019O5040MT02_UBU)
Настолен компютър Dell Optiplex 5040MT (N019O5040MT02_UBU), четириядрен Intel Core i5-6500 3.20/3.60GHz, AMD
Radeon R5 340X 2GB, 8GB DDR3L, 500GB HDD, 6x USB 3.0, клавиатура и мишка, Linux
http://obiavidnes.com/obiava/128354/nastolen-kompyutyr-dell-optiplex-5040mt-n019o5040mt02_ubu

Под наем 55дка в с.чешнегирово на асфалт
Давам под наем земеделска земя 55дка - един имот- в село Чешнегирово, общ. Садово, обл. Пловдив. Имота се намира на
пътя за летището с 550м лице на асфалт.
http://apollon.net/podnaemzemq.htm
http://obiavidnes.com/obiava/128353/pod-naem-55dka-v-scheshnegirovo-na-asfalt

Продавам 7.902 дка в с. Исперихово, общ. Брацигово
Продавам две обработваеми ниви, четвърта категория в село Исперихово, общ.Брацигово, обл.Пазарджик,
1)имот номер 140053 - 4.002дка
2)имот номер 130019 - 3.900дка до реката
цена: 1100 лв/дка
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http://apollon.net/la/isperihovo.html
тел: 0887644838
http://obiavidnes.com/obiava/128352/prodavam-7902-dka-v-s-isperihovo-obsht-bracigovo

Продавам изоставена градина и лозе в с.Лозица, обл.Бургас
Продавам овощна градина-изоставена 9.600 дка номер:120006 и Лозе-изоставено 11.604 дка номер: 170008 в с.Лозица
общ.Сунгурларе, област Бургас.
цена:580 лв/дка
Тел.: 0887644838
http://apollon.net/la/lozica.html
http://obiavidnes.com/obiava/128351/prodavam-izostavena-gradina-i-loze-v-slozica-oblburgas

Интериорна врата Gradde Reichsburg, цвят Череша Сан Диего
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/128350/interiorna-vrata-gradde-reichsburg-cvyat-cheresha-san-diego

Интериорни и входни врати за Вашият дом
Врати АВС Ви предлага най-добрите цени на входни и интериорни врати. Само тук ще намерите богато разнообразие от
цветове и модели. Заповядайте в шоурума ни в гр. Варна на адрес, бул. 8-ми Приморски Полк, полигона над плувния басейн
по посока ж.к. Виница. Разгледайте и другите ни предложения тук http://www.vrati-abc.com/.
http://obiavidnes.com/obiava/128349/interiorni-i-vhodni-vrati-za-vashiyat-dom

kamagra gold за мъже
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена .http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/128348/kamagra-gold-za-myje

Трансплантация на костен мозък в Анадолу
Центърът за хематологична онкология и трансплантация на костен мозък включва специално изградени и модерно
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оборудвани амбулаторна клиника, клиника за хоспитализация и лаборатория за обработка на стволови клетки. От
особена важност за диагностиката и лечението на пациентите е съвместната ни работа със специалистите от
отделението по вътрешна медицина.
http://obiavidnes.com/obiava/128347/transplantaciya-na-kosten-mozyk-v-anadolu

KVM Switch LogiLink HD0011
KVM Switch LogiLink HD0011, от 3x HDMI(ж) към 1x HDMI(м), 4K резолюция, дистанционно, 1 устройство
http://obiavidnes.com/obiava/128346/kvm-switch-logilink-hd0011

Най-изгодните 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
http://varna.doormann.bg
http://obiavidnes.com/obiava/128345/nay-izgodnite-ceni-na-interiorni-i-vhodni-vrati

Интериорни врати
Борман България ви предлага изгодни оферти за интериорни врати. Високо качество ниски цени, 2 години гаранция,
безплатно взимане на размери, брава и дръжка включени в цената....
Сайта ни е: http://vrati-sofia.biz/
Може да разгледате от 9 до 6 в магазина ни и да получите професионален съвет за вратите и ремонта ви например
къде да спрете настилката за да е скрита под вратата преходната лайсна. магазина ни е в Белите брези , на ул Дойран 9
Б удобно място за паркиране наоколо, лесно стигане с тролейбуси 2 и 9.
http://obiavidnes.com/obiava/128344/interiorni-vrati

Врати и кухни: http://vrati-sofia.biz/
Борман България ви предлага много информация за врати и кухни на своят сайт.Тук са само обяви, на сайта ни има пълна
и точна информация за вас. Изгодни оферти, безплатно взимане на размери, 2 години гаранция.
Сайта ни е: http://vrati-sofia.biz/
http://obiavidnes.com/obiava/128343/vrati-i-kuhni---httpvrati-sofiabiz

http://vrati-sofia.biz/
Качествени врати от доказани производители. Ние от Борман България разчитаме на доволни клиенти и традиции, с
доказани производители. Каквото и да напиша ще е малко , за това намерете това което ви интересува на сайта ни:
http://vrati-sofia.biz/
Може да разгледате от 9 до 6 в магазина ни и да получите професионален съвет за вратите и ремонта ви например
къде да спрете настилката за да е скрита под вратата преходната лайсна. магазина ни е в Белите брези , на ул Дойран 9
Б удобно място за паркиране наоколо, лесно стигане с тролейбуси 2 и 9.
http://obiavidnes.com/obiava/128342/httpvrati-sofiabiz

http://vrati-sofia.biz/
Сайт с много изгодни оферти за врати от Борман България: http://vrati-sofia.biz/ заповядайте разгледайте и се
информирайте за вратите и най-изгодните оферти.
Може да разгледате от 9 до 6 в магазина ни и да получите професионален съвет за вратите и ремонта ви например
къде да спрете настилката за да е скрита под вратата преходната лайсна. магазина ни е в Белите брези , на ул Дойран 9
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Б удобно място за паркиране наоколо, лесно стигане с тролейбуси 2 и 9.
http://obiavidnes.com/obiava/128341/httpvrati-sofiabiz

http://vrati-sofia.biz/
Борман България ви предлага много видове врати на своят сайт:
въпроси по телефона.

http://vrati-sofia.biz/

заповядайте разгледайте го за

http://obiavidnes.com/obiava/128340/httpvrati-sofiabiz

Блиндирана входна врата с код BG 002, цвят Златен дъб
Блиндирана входна врата, изработена от 1.5 мм прахово боядисан метал и 5 мм HDF дълбоко фрезовани релефни панели с
PVC покритие. Размери на вратата с касата - 90/200 см.
Дебелината на крилото е 70мм, а възможните посоки на отваряне са: навътре/ляво, навътре/дясно, навън/ляво,
навън/дясно. Структурата на крилото представлява два HDF панела - всеки по 5 мм, а за шумо- и термоизолация са
поставени полипропилен и полиуретанова пяна. Допълнително са поставени метално оребряване от П-образни профили с
дебелина 1.5мм и метален лист с дебелина 1.0 мм. Лицевият и задният панел са с красива фрезована шарка, която
придава стилна завършеност на модела. От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при
затворено положение влизат в касата, също и с "Г-образна" лайсна на прага, което спомага за по-добра изолация и
изграждане на праг. Касата е облечена с HDF плоскости в цвета на крилото. Основната метална каса е 13 см. с
допълнителни регулируеми 8 мм HDF уширители, позволяващи покриването на зид до 34 см. Моделът е с фабрично
поставено гумено уплътнение по протежението на касата. Вратата е снабдена с две независими заключващи системи.
** Поктирието на вратата е без UV-защита. Вратата подлежи на захабяване в следствие на слънчевите лъчи и влагата
и не е подходяща за излагане на директни атмосферни влияния.
В комплекта се включва:
• Крило 7см;
• Регулируема каса за зид с дебелина до 34см, с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
• Обков: иноксови сатенирани подвижни дръжки; шпионка; панти;
• Два секретни патрона с по три ключа; бронировка на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване;
• От страната на пантите крилото е подсилено с шест пасивни шипа, които при затворено положение на вратата са
скрити в касата;
http://obiavidnes.com/obiava/128339/blindirana-vhodna-vrata-s-kod-bg-002-cvyat-zlaten-dyb

Мини компютър Dell OptiPlex 3046 M (N003O3046MFF)
Мини компютър Dell OptiPlex 3046 M (N003O3046MFF), двуядрен Intel Core i3-6100T 3.20GHz, 4GB DDR4, 500GB HDD, 4x
USB 3.0, Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/128338/mini-kompyutyr-dell-optiplex-3046-m-n003o3046mff

Блиндирана входна врата модел T-110, панел Златен дъб
Входна блиндирана врата, изработена от 1.2мм прахово боядисан метал и 10мм MDF фрезован панел с ламинатно
покритие.
Структурата на крилото представлява два 10мм MDF ламинирани панела, между които е поставен метален лист с
дебелина 1.2мм. Крилото е с пълнеж за шумо и топло изолация от минерална вата, с допълнително метално оребряване.
Дебелината на крилото е 70мм. 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 на вратата влизат в касата.
Касата е регулируема, с первази за от двете страни. Вратата може да се предложи за зид с дебелина от 150мм до
440мм. 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.
Вратата е снабдена с две независими заключващи системи DAF моноблок, всяка с по три активни шипа, като е добавена
и трета, скрита ключалка тип „резе“ от вътрешната страна. Патронът на горната ключалка от вътрешната страна
е с фабрично поставен “върток”, вместо ключ, служещ за улеснение при заключване.
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Входни врати серия „Панел“ са снабдени с шест пасивни шипа, които влизат в касата при затворено състояние на
вратата.
1. Минерална вата, служеща за шумо и топло изолация;
2. Метално оребряване;
3. Вътрешна метална рамка;
4. Капачка против разбиване и бронировка на патрона;
5. Скрита секретна ключалка тип „резе“;
6. Заключваща система;
7. Метална шина;
8. Шпионка;
9. Пасивен шип;
10. MDF фрезовани панели с ламинатно или лакирано покритие.
Комплекта включва:
Крило;
Регулируема каса;
Обков, който включва: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор
подвижна или пасивна дръжка за външната страна (пасивните дръжки, които предлагаме са два типа – “полумесец” и
“пура”);
Шпионка с метално чукче;
Панти;
Два секретни патрона и трета допълнителна ключалка;
Бронировка на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване.
http://obiavidnes.com/obiava/128337/blindirana-vhodna-vrata-model-t-110-panel-zlaten-dyb

Стъклена интериорна врата, Gravur G 13-8
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено ламинирано стъкло с
принт.
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

Страница 59/101

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.03.2017

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/128336/styklena-interiorna-vrata-gravur-g-13-8

Блиндирана входна врата код Т369-T
Представяме Ви блиндирана входна врата, изработена от 1,5 мм. прахово боядисан метал и 10мм. MDF- фрезовани
панели с ламинатно 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-ламинирани панела-всеки по 10мм, а за шумо- и
термоизолация има полистирен /материал, който се използва и за саниране на сгради/. 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. Патронът на горната ключалка от
вътрешната страна е с фабрично поставен „върток“, служещ за улеснение при заключване, а не с ключ от вътрешната
страна, както е при модел Т100.
В комплекта са включени:
Крило 7см, изработено от: метал, полистирен и MDF-плоскости;
Регулируема каса за зид с дебелина до 34см, 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“/; 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.
Повърхността на вратата подлежи на захабяване следствие на слънчевите UV-лъчи и влагата и не е подходяща за
излагане на директни атмосферни влияния, освен ако няма изграден навес, който да предпазва вратата.
http://obiavidnes.com/obiava/128335/blindirana-vhodna-vrata-kod-t369-t

kamagra gel за мъже
Kamagra Oral Jelly е сексуален стимулант с различни и приятни вкусове, които се гълтат (ядът) около 20-30 минути
преди полов акт. Уникалните съставки на Kamagra Jelly са напълно натурални и добре познати и напълно безопасни без
каквито и да е странични ефекти.www.erekciq.com
http://obiavidnes.com/obiava/128334/kamagra-gel-za-myje

Блиндирана входна врата модел 802-7
Крилото на вратата е изработено от два листа ламарина с релефна повърхност, допълнително оребрено с метални
профили и поставена между тях изолация тип „пчелна пита”. Дебелината му е 70мм. Крилото е покрито с машинно
поставено топлопренесено PVC-фолио.
Касата на вратата е метална с дебелина 90мм. Покрита е с машинно поставено топлопренесено PVC-фолио с перваз
само от едната страна.
Заключването е тристранно, 12-точково. Бравата заключва вратата в три посоки – нагоре, надолу и в страни с 11 шипа,
като има и вътрешна ключалка с един шип.
http://obiavidnes.com/obiava/128333/blindirana-vhodna-vrata-model-802-7
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Стил, качество, цена - DOORMANN
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://www.doormann.bg/ .
Може да се свържете с нас и на тел: 0895/691093, 0894/627383, 0894/623022
http://obiavidnes.com/obiava/128332/stil-kachestvo-cena---doormann

Тунер LogiLink VG0024
Тунер LogiLink VG0024, за iPhone 5/5s/5c/6/6 Plus/6s/6s Plus, iPad Air/Air 2/mini/mini 2/3/4, iPod, за DVB-T сигнали без
интернет
http://obiavidnes.com/obiava/128331/tuner-logilink-vg0024

Лаптоп Acer Aspire E5-575G-79GL (NX.GDXEX.012_MZNTY256HDHP-00000)
Лаптоп Acer Aspire E5-575G-79GL (NX.GDXEX.012_MZNTY256HDHP-00000), червен, двуядрен Kaby Lake Intel Core
i7-7500U 2.70/3.50GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD LED Display & nVidia GeForce 940MX 2GB DDR5, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB
+ 256GB SSD, 2x USB 3.0, Linux
http://obiavidnes.com/obiava/128330/laptop-acer-aspire-e5-575g-79gl-nxgdxex012_mznty256hdhp-00000

Настолен компютър Dell Vostro 3268 SFF (N314VD3268EMEA01)
Настолен компютър Dell Vostro 3268 SFF (N314VD3268EMEA01), етириядрен Intel Core i5-7400 3.00/3.50GHz, 4GB DDR4,
1TB HDD, 2x USB 3.0, клавиатура и мишка, Windows 10
http://obiavidnes.com/obiava/128329/nastolen-kompyutyr-dell-vostro-3268-sff-n314vd3268emea01

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/128328/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Лаптоп Acer Aspire E5-575G-77CA (NX.GDVEX.007_MZNTY256HDHP-00000)
Лаптоп Acer Aspire E5-575G-77CA (NX.GDVEX.007_MZNTY256HDHP-00000), бял, двуядрен Kaby Lake Intel Core i7-7500U
2.70/3.50GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD LED Display & nVidia GeForce 940MX 2GB DDR5, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB + 256GB
SSD, 2x USB 3.0, Linux
http://obiavidnes.com/obiava/128327/laptop-acer-aspire-e5-575g-77ca-nxgdvex007_mznty256hdhp-00000

Лаптоп Acer Aspire E5-575G-73J8 (NX.GDWEX.065_MZNTY256HDHP-00000)
Лаптоп Acer Aspire E5-575G-73J8 (NX.GDWEX.065_MZNTY256HDHP-00000), двуядрен Kaby Lake Intel Core i7-7500U
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2.70/3.50GHz, 15.6" (39.62 cm) Full HD LED Display & nVidia GeForce 940MX 2GB DDR5, (HDMI), 8GB DDR4, 1TB + 256GB
SSD, 2x USB 3.0, Linux
http://obiavidnes.com/obiava/128326/laptop-acer-aspire-e5-575g-73j8-nxgdwex065_mznty256hdhp-00000

Access point/Аксес пойнт MikroTik RouterBOARD 962UiGS-5HacT2HnT
Access point/Аксес пойнт MikroTik RouterBOARD 962UiGS-5HacT2HnT, 2.4/5.8 GHz, 5x (10/100/1000) Ethernet Port
http://obiavidnes.com/obiava/128325/access-pointakses-poynt-mikrotik-routerboard-962uigs-5hact2hnt

Лаптоп Asus FX553VD-FY369(90NB0DW4-M05290)
Лаптоп Asus FX553VD-FY369(90NB0DW4-M05290), четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7700HQ 2.8/3.8 GHz, 15.6" (39.62
cm) Full HD IPS Display & NVIDIA GeForce GTX 1050 2GB GDDR5(HDMI), 8GB DDR4, 1TB 7200rpm HDD, 2x USB 3.0, 1x
USB 3.1 Type-C, Linux, 2.5kg
http://obiavidnes.com/obiava/128324/laptop-asus-fx553vd-fy36990nb0dw4-m05290

Лаптоп Asus X540LA-XX680D(бял)в пакет с чанта Asus V09A0017
Лаптоп Asus X540LA-XX680D(бял)в пакет с чанта Asus V09A0017, двуядрен Broadwell Intel Core i3-5005U 2GHz, 15.6"
(39.62 cm) HD LED Display(HDMI), 4GB DDR3L, 1TB HDD, 1x USB 3.0, Free DOS, 2kg
http://obiavidnes.com/obiava/128323/laptop-asus-x540la-xx680dbyalv-paket-s-chanta-asus-v09a0017

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/124779/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.
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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/124778/kurs-elektrotehnik---distancionno-obuchenie

4TB Supermicro HDD-A4000-MG04SCA40EE
4TB Supermicro HDD-A4000-MG04SCA40EE, SAS 12Gb/s, 7200rpm, 128MB, 3.5" (8.89cm)
http://obiavidnes.com/obiava/128322/4tb-supermicro-hdd-a4000-mg04sca40ee

Лаптоп Dell Inspiron 5567 (5397063993925)
Лаптоп Dell Inspiron 5567 (5397063993925), бял, двуядрен Skylake Intel Core i3-6006U 2.0GHz, 15.6" (39.62 cm) HD
LED-backlit display & AMD Radeon R7 M445 2GB GDDR5, (HDMI), 4GB DDR4, 1TB, 2x USB 3.0, Linux, 2.36kg
http://obiavidnes.com/obiava/128321/laptop-dell-inspiron-5567-5397063993925

Езици курсове за ученици и възрастни
Извикайте "Аз мога повече" и станете ученик в образователен център "Глобус" Бургас. Предоставяме уроци по английски,
немски, испански и още много езици за ученици и възрастни. Доверявайки се на невероятния ни екип от преподаватели,
няма как да не научите перфектно езика, който желаете. В програмата ни влиза обучение за начинаещи, а също и
специални курсове за сертификатна подготовка.
http://obiavidnes.com/obiava/128320/ezici-kursove-za-uchenici-i-vyzrastni

Tuncmatik NEWTECH Pro II
Tuncmatik NEWTECH Pro II, 2000VA/1800W, LCD панел, 3x outlets, Online, Tower
http://obiavidnes.com/obiava/128319/tuncmatik-newtech-pro-ii

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/128318/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ГЛАВА HP Officejet J4580/4660/4680 - Color - (901) - P№ CC656AE - заб.: 9ml/360p
ГЛАВА HP Officejet J4580/4660/4680 - Color - (901) - P№ CC656AE - заб.: 9ml/360p, Bulk
http://obiavidnes.com/obiava/128317/glava-hp-officejet-j458046604680---color---901---p-cc656ae---zab-9ml360p

премахване на татуировки
плазмолифтинг лазерна епилация
премахване на татуировки поставяне на ботокс и филъри лазерна терапия на гъбички на нокти, акне и белези розацея и
капиляри
http://obiavidnes.com/obiava/128316/premahvane-na-tatuirovki

ГЛАВА HP Officejet J4580/4660/4680 - Black - (901) - P№ CC653AE - заб.: 4ml/200p
ГЛАВА HP Officejet J4580/4660/4680 - Black - (901) - P№ CC653AE - заб.: 4ml/200p, Bulk
http://obiavidnes.com/obiava/128315/glava-hp-officejet-j458046604680---black---901---p-cc653ae---zab-4ml200p

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ 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/128314/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

Лаптоп Dell Inspiron 5567 (5397063993895)
Лаптоп Dell Inspiron 5567 (5397063993895), двуядрен Skylake Intel Core i3-6006U 2.0GHz, 15.6" (39.62 cm) HD LED-backlit
display & AMD Radeon R7 M445 2GB GDDR5, (HDMI), 4GB DDR4, 1TB, 2x USB 3.0, Linux, 2.36kg
http://obiavidnes.com/obiava/128313/laptop-dell-inspiron-5567-5397063993895

Asus ZenFone GO (златист)
Asus ZenFone GO (златист), поддържа 2 Sim карти, 5.0" (12.70 cm) FWVGA Display, четириядрен Snapdragon 200 1.2GHz,
1GB RAM, 8GB Flash памет(+microSD слот), 8 & 2 Mpix camera, Android, 170g
http://obiavidnes.com/obiava/128312/asus-zenfone-go-zlatist

Настолен компютър HP ProDesk 400 G4 (1JJ50EA)
Настолен компютър HP ProDesk 400 G4 (1JJ50EA), четириядрен Intel Core i5-7500 3.4/3.8GHz, 8GB DDR4, 1TB 7200 rpm,
4x USB 3.1, Windows 10 Pro
http://obiavidnes.com/obiava/128311/nastolen-kompyutyr-hp-prodesk-400-g4-1jj50ea

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/128310/kamagra-gel-za-myje
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Лаптоп Asus FX753VD-GC151 (90NB0DM3-M02230)
Лаптоп Asus FX753VD-GC151 (90NB0DM3-M02230), четириядрен Kaby Lake Intel Core i7-7700HQ 2.80/3.80 GHz, 17.3"
(43.94 cm) Full HD LED Display & GeForce GTX 1050 4GB (mDP), 16GB DDR4, 1TB 7200 rpm, USB 3.1 (Type-C), Linux, 2.8kg
http://obiavidnes.com/obiava/128309/laptop-asus-fx753vd-gc151-90nb0dm3-m02230

Стъклена интериорна врата Sand G 14-5
Doormann Ви предлага иновативно и луксозно изглеждаща стъклена врата, изработена от закалено ламинирано стъкло с
принт.
http://obiavidnes.com/obiava/128308/styklena-interiorna-vrata-sand-g-14-5

Спортни обувки от Bosnev
Разгледайте и поръчайте от новите ни колекции обувки и чанти, които си отиват. Бъдете винаги стилни и се
чувствайте удобно с нашите спортни обувки
http://obiavidnes.com/obiava/128307/sportni-obuvki-ot-bosnev

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 12килограма, без диeти или тренировки.wwwwlidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/128306/otslabni-s-lida

Inform Guardian 1500AP
Inform Guardian 1500AP, 1500VA, IP20 защита, USB, Line Interactive, miniTower
http://obiavidnes.com/obiava/128305/inform-guardian-1500ap

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

Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
- Индивидуално обучение в офиса,
- Фирмено обучение във Вашия офис.
- Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/128304/bylgarski-ezik-za-chujdenci--korporativno-obuchenie

Френски език първо ниво- за начинаещи
Езикова школа АБИЛИТИ организира обучение по Френски език първо ниво- за начинаещи индивидуално и в малки групи..
График на занятията : съобразно с времето на курсистите.
В учебния план са включени аудио и видео уроци.
Продължителност :30 учебни часа – два месеца
Цена 210 лева В посоченага цена за курса са включени учебните материали .
Учебна система – Campus 1
Предлагаме работа в малки групи, квалифицирани преподаватели и индивидуален подход към всеки един курсист.
Възможност за разсрочено плащане и различни видове отстъпки.
За повече информация:
GSM 0878 467 429
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/128303/frenski-ezik-pyrvo-nivo--za-nachinaeshti

Английски език - корпоративно обучение
Езикова школа Абилити организира
чуждоезиково обучение по английски
гарантиращо бързо и качествено овладяване чуждия език .
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
обучението обхваща :
- всички нива – общ английски от Elementary до Advanced по 50 учебни часа за всяко ниво .
Занятията се провеждат два пъти седмично по два или три учебни часа , в зависимост от създадения учебен план-график
.
- Бизнес английски - всички нива - по 50 учебни часа за всяко ниво
- Разговорни езикови курсове за поддържане на постигнатата езикова компетентност.
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Подготовка за изпити IELTS , TOEFL ,FCE
*Забележка: Предлагаме езиково обучение и по немски , френски , руски , сръбски , хърватски , словенски , български език
за чужденци .
*Забележка: Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ:
Тел: 0878 46 74 29 ,
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/128302/angliyski-ezik----korporativno-obuchenie

Обектив Tamron AF 14-150mm f/3.5-5.8 DI III за Micro 4/3
Обектив Tamron AF 14-150mm f/3.5-5.8 DI III за Micro 4/3
http://obiavidnes.com/obiava/128301/obektiv-tamron-af-14-150mm-f35-58-di-iii-za-micro-43

Инкубатори, терморегулатори, релета за време
Инкубатори - автоматично и полуавтоматично въртене, брой на яйцата по ваш избор.
Вижте клипчетата в нашия сайт показващи работата на инкубаторите ни
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, полуавтоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца -175лв.
80яйца - 215 лв
100яйца - 265 лв
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, автоматичен:
40яйца - 175 лв
60яйца - 245 лв.
Терморегулатор - аналогов 35 лв.
Тeрморегулатор - PIC контролер 55 лв.
Реле за време - аналогово (включва и изключва моторчето,
което върти яйцата) - 35 лв.
Реле за време - PIC контролер(включва и изключва моторчето,
което върти яйцата) - 55 лв.
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
Http://bginkubatori.tk
https://www.youtube.com/watch?v=bt9uVLAHtwo
https://www.youtube.com/watch?v=bt9uVLAHtwo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ovvZOVZNwbU
http://obiavidnes.com/obiava/128300/inkubatori-termoregulatori-releta-za-vreme

Алчен за спорт - спортен лагер, зелено училище, анимация за деца.
Орагнизираме вълнуващи спортни лагери, зелени училища, летни и зимни лагери,
спортна анимация, детски лагери, спорт през ваканцията.
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http://obiavidnes.com/obiava/128299/alchen-za-sport---sporten-lager-zeleno-uchilishte-animaciya-za-deca

Блог на Adnan Rasim
Adnan Rasim e онлайн маркетинг специалист,
блогър, борец за интернет свобода и защитник на човешките права.
http://obiavidnes.com/obiava/128298/blog-na-adnan-rasim

Циклене на паркет и дюшеме в София от Вип Паркети
Топ оферта - Циклене на паркет и дюшеме + 2 ръце лакиране със включен италиански лак Сирка 6. 00 лева на квадратен
метър. Циклене на паркет и дюшеме мазано с боя или безир + 2 ръце лакиране със включен италиански лак Сирка 8. 00
лева на квадратен метър. Редене на естествен паркет. Монтаж на ламиниран паркет. Циклене. Фугиране. Лакиране.
Работим без почивен ден. Качество и коректност. За контакти 0883325946 и http://vipparketi.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/128297/ciklene-na-parket-i-dyusheme-v-sofiya-ot-vip-parketi

http://doors-sofia.com/
Ние от Борман България ви предлагаме изгодни оферти за врати. Имаме налични модели с монтаж до 7 дни и още много с
поръчка от 30 дни.
Сайта ни е: http://doors-sofia.com/
Може да разгледате от 9 до 6 в магазина ни и да получите професионален съвет за вратите и ремонта ви например
къде да спрете настилката за да е скрита под вратата преходната лайсна. магазина ни е в Белите брези , на ул Дойран 9
Б удобно място за паркиране наоколо, лесно стигане с тролейбуси 2 и 9.
http://obiavidnes.com/obiava/128296/httpdoors-sofiacom

Таблет Asus Zenpad Z300CNL-6A035A-LTE (90NP01T4-M02530)(сив)
Таблет Asus Zenpad Z300CNL-6A035A-LTE (90NP01T4-M02530)(сив), 10.1" (25.65 cm) LED Backlight WXGA Display,
четириядрен Intel Atom Z3560 1.83GHz, 2GB RAM, 32GB Flash памет(+microSD слот), 5 & 2 Mpix camera, Android
http://obiavidnes.com/obiava/128295/tablet-asus-zenpad-z300cnl-6a035a-lte-90np01t4-m02530siv

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,розо,оранж,бял и
светло зелен
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 :
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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/128294/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

Страница 69/101

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.03.2017

1 Презареждаема батерия в дистанционното
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
Имате 100 различни нива
http://obiavidnes.com/obiava/128293/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/128292/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 89,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 69лв
Интернет магазини
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/128291/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

Интериорни врати София!
Стилни и качествени интериорни врати на едро и дребно. Складова наличност, богат избор на цветове, модели и размери
60, 70, 80, 90 / 201 см. на изключително достъпни цени!
http://obiavidnes.com/obiava/128290/interiorni-vrati-sofiya

Интериорни врати София!
Стилни и качествени интериорни врати на едро и дребно. Складова наличност, богат избор на цветове, модели и размери
60, 70, 80, 90 / 201 см. на изключително достъпни цени!
http://obiavidnes.com/obiava/128289/interiorni-vrati-sofiya

Обектив Sigma 30mm f/1.4 EX DC HSM А за Nikon F
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Обектив Sigma 30mm f/1.4 EX DC HSM А за Nikon F
http://obiavidnes.com/obiava/128288/obektiv-sigma-30mm-f14-ex-dc-hsm-a-za-nikon-f

kamagra gel за мъже
Kamagra Gel са едни от най-предпочитаните секс стимуланти поради своето лесно приемане и бързо действие, ниска
цена, страхотни вкусове и никакви странични ефекти. Страхотни седем вкуса. Камагра гел е наистина най-доброто
решение за всеки мъж!http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/128287/kamagra-gel-za-myje

Врати Добрич- Високо качество на супер цени
Врати Добрич предлага богат асортимент от входни и интериорни врати на достъпни цени! Посетете ни на адрес :
гр.Добрич ул. Кирил и Методий 41 или на: www.vrati-dobrich.com. Допълнителна информация може да получите и на
номер: 0899691030. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/128286/vrati-dobrich--visoko-kachestvo-na-super-ceni

Албански език – индивидуални уроци
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: 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/128285/albanski-ezik--individualni-uroci

BULGARIAN FOR FOREIGNERS
Learn Bulgarian
Know Bulgarian
Orbis Educational Centre organizes individual classes
in Bulgarian for foreigners taught by experienced
proffesionals
For information and application:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Tel.: 02/8438363; 0898714495.
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/128284/bulgarian-for-foreigners

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
- гръцки
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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/128283/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуални уроци
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/128282/ruski-ezik--individualni-uroci

Румънски език – индивидуални уроци
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: 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/128281/rumynski-ezik--individualni-uroci

Унгарски език – индивидуални уроци
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/128280/ungarski-ezik--individualni-uroci

Фински език – индивидуални уроци
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.
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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/128279/finski-ezik--individualni-uroci

Турски език – индивидуални уроци
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/128278/turski-ezik--individualni-uroci

Гръцки език – индивидуални уроци
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/128277/grycki-ezik--individualni-uroci

Шведски език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Rivstart. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Цена: 12 лева на учебен час.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/128276/shvedski-ezik--individualni-uroci

Френски език – индивидуални уроци
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
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/128275/frenski-ezik--individualni-uroci

Английски език – индивидуални уроци
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/128274/angliyski-ezik--individualni-uroci

Немски език – индивидуални уроци
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/128273/nemski-ezik--individualni-uroci

Испански език – индивидуални уроци
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор.
Уроците може да се провеждат в офиса на Учебен център Орбис или онлайн. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи. Цена: 12 лева на учебен час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/128272/ispanski-ezik--individualni-uroci

Италиански език – индивидуални уроци
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
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http://obiavidnes.com/obiava/128271/italianski-ezik--individualni-uroci

Португалски език – индивидуални уроци
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/128270/portugalski-ezik--individualni-uroci

Юридическо Съдействие за 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/128269/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

Юридическо Съдействие за 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/128268/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

Юридическо Съдействие за 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 !
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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/128267/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

Монитор Samsung C32F391FWU
Монитор Samsung C32F391FWU, 31.5" (80.01 cm) VA панел, Full HD, 4ms, Mega, 250cd/m2, DisplayPort, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/128266/monitor-samsung-c32f391fwu

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/128265/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Безплатно публикуване на обяви за продажба в сайтове за обяви
Увеличи продажбите си с помощта на Seller.alle.bg.Топ цена за публикуване на до 100 обяви 35лв. Екипът ни предоставя
възможност да присъствате в сайтовете за публикуване на безплатни обяви като публикува ръчно вашите артикули
вместо вас. Ако имате сайт, ние ще вземем снимки и описание от него и ще ги публикуваме в желаните от Вас сайтове.
Ако нямате сайт и бизнес обектът ви се намира в гр. Бургас, ние можем да заснемем това, което желаете и да го
публикуваме вместо Вас. Ако не разполагате с време да поддържате профила си за продажби, ние можем да го направим
вместо вас. Ако не знаете в кои сайтове трябва да присъствате, ние ще ви помогнем в избора и ще ви направим
безплатно профил и поща, които ще са ви необходими. За контакти: 0878 192 896, гр. Бургас
http://obiavidnes.com/obiava/128264/bezplatno-publikuvane-na-obyavi-za-prodajba-v-saytove-za-obyavi

Монитор Samsung C34F791WQUX
Монитор Samsung C34F791WQUX, 34" (86.36 cm) VA панел, UWQHD, 4ms, 5 000 000:1, 300cd/m2, DisplayPort, HDMI, DVI,
USB
http://obiavidnes.com/obiava/128263/monitor-samsung-c34f791wqux

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/128262/otslabni-s-meyzitang

Монитор Dell P4317Q
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Монитор Dell P4317Q, 43" (109.22 cm) IPS панел, 4K, 8ms, 1000:1, 350cd/m2, Display port, HDMI, USB
http://obiavidnes.com/obiava/128261/monitor-dell-p4317q

Монитор Samsung S22F352FHU
Монитор Samsung S22F352FHU, 21.5" (54.61 cm) TN панел, Full HD, 5ms, 5 000 000:1, 200cd/m2, HDMI, VGA
http://obiavidnes.com/obiava/128260/monitor-samsung-s22f352fhu

Обектив Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5X Macro за Canon EF
Обектив Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5X Macro за Canon EF
http://obiavidnes.com/obiava/128259/obektiv-canon-mp-e-65mm-f28-1-5x-macro-za-canon-ef

Монитор Samsung C27FG70FQUX
Монитор Samsung C27FG70FQUX, 27" (68.58 cm) VA панел, Full HD, 1ms, 3000:1, 350cd/m2, DisplayPort, HDMI
http://obiavidnes.com/obiava/128258/monitor-samsung-c27fg70fqux

Обектив Nikon AF-S Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G VR за Nikon F
Обектив Nikon AF-S Zoom-Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G VR за Nikon F
http://obiavidnes.com/obiava/128257/obektiv-nikon-af-s-zoom-nikkor-70-300mm-f45-56g-vr-za-nikon-f

KVM екстендър LogiLink HD0005
KVM екстендър LogiLink HD0005, от 1x HDMI(ж) към 1x HDMI(ж) чрез пач кабел Cat 6(30м макс.), 1080p резолюция, 2
устройства
http://obiavidnes.com/obiava/128256/kvm-ekstendyr-logilink-hd0005

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ 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/128255/dopylnitelni-dohodi-nadomna-rabota

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. Районът е с богата фауна и флора, с доста красиви места, подходящи за пикници и
незабравими разходки, на които може да видите останки от византийски, тракийски, римски и славянски постройки,
могили, крепости и мостове
http://obiavidnes.com/obiava/128254/kyshti-i-vili-za-gosti-v-cigov-chark

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.
0888116420/0882720706
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discretdetectivebg@gmail.com
http;//www.discrett.wix.com/discret
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/128253/detektivska-agenciya-diskret-za-cyalata-strana

Детективска Агенция АЯКС-Пловдив Стара Загора Ямбол Бургас
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http;//detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 Skype : detectivebg.ajax
офис-гр София ул Христо Ботев 34 партер
http://obiavidnes.com/obiava/128252/detektivska-agenciya-ayaks-plovdiv-stara-zagora-yambol-burgas

Инкубатори-Люпилни
Посетени в Facebook Инкубатори-Люпилни
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/128251/inkubatori-lyupilni

kamagra gold за мъже
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант порати своето качество и ниска цена.http://kamagrata.com
http://obiavidnes.com/obiava/128250/kamagra-gold-za-myje

Стил и качество с интериорни врати от Каракашев и Син
ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ – изработват се по специална технология, която придава стилност и високо качество на
вратите. Всяка от интериорните врати притежава силно надеждна заключваща система. Касата на всяка врата се
състои от здрава конструкция и допълнително прибавена мебелна каса.
За поръчки: http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com
http://obiavidnes.com/obiava/128249/stil-i-kachestvo-s-interiorni-vrati-ot-karakashev-i-sin

Стил и качество с интериорни врати от Каракашев и Син
ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ – изработват се по специална технология, която придава стилност и високо качество на
вратите. Всяка от интериорните врати притежава силно надеждна заключваща система. Касата на всяка врата се
състои от здрава конструкция и допълнително прибавена мебелна каса.
За поръчки: http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com
http://obiavidnes.com/obiava/128248/stil-i-kachestvo-s-interiorni-vrati-ot-karakashev-i-sin

Страница 80/101

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.03.2017

Метални решетки които гарантират сигурност
Важно е да знаете, че рамката на нашите метални решетки се изработва от профил с размер 20/20-1,5mm, а пълнежа
от профил 12/12-1,5mm или рамката и пълнежа от профил 20/20 в зависимост от модела и желанието на клиента. Ние
ви предоставяме възможността да ви направим отваряема вратичка или малък прозорец на всяка една от избраните
метални решетки, които да се монтират с касова брава с ключ само за работа от вътре.
За поръчки: http://xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com
http://obiavidnes.com/obiava/128247/metalni-reshetki-koito-garantirat-sigurnost

Най-добрите метални врати са при нас
Най-добрите метални врати са гаранция за сигурност!
В районите от страната където престъпността се увеличава, Ви предлагаме блиндираните ни метални врати които
осигуряват стилност, дълготрайност и преди всичко безопасност. Съвкупността от тези факти осигурява на
клиентите ни добре защитен и красив дом с блиндираните метални врати.
Не само че са безопасни, но нашите блиндирани метални врати са напълно актрактивни и практични.
За повече информация: http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com
http://obiavidnes.com/obiava/128246/nay-dobrite-metalni-vrati-sa-pri-nas

Блиндирани врати за всеки дом
БЛИНДИРАНИ ВРАТИ (МЕТАЛНИ ВРАТИ) от Каракашев и Син EООД – изработват се от изключително здрава
стоманена конструкция, която е допълнително подсилена в областта на бравата и пантите на вратите. Всяка една от
блиндираните врати, които произвеждаме ние притежава много надеждна заключваща система, която спомага за
повишаване сигурността на Вас и вашето имущество. Касата на всяка една от вратите се състои от метална носеща
конструкция и допълнителна прибавена мебелна каса от естествен фурнир и с первази. От двете страни на всяка една
от нашите метални врати се монтират глатки (т.е. без релеф) фурнировани плоскости. Но в при проявено желание от
страна на клиента се фрезоват като релефа се избира по каталог при взимане на размерите. Цвета на металните врати
се избира при взимане на нужните размери и данни като цяло.
За поръчки: http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/
http://obiavidnes.com/obiava/128245/blindirani-vrati-za-vseki-dom

Много изгодни метални врати
Нашите блиндирани врати (метални врати) са за всяка фирма, която обмисля подобряване на своята сигурност с
висококачествени блиндирани врати. Вече трябва да сте сигурни в избора си дали да изберете нашите блиндирани врати
(метални врати) или дървените врати, които не биха защитили достатъчно добре вашето имущество. В наши дни както
всички знаем престъпността се е повишила в пъти повече от преди няколко години и затова нека сигурността на вашите
ресурси да бъде подобрена възможно най-много с помощта на нашите блиндирани врати, метални врати, решетки,
входни врати и врати за мазета. Всяка новопостроена сграда с апартаменти или офиси има нужда от блиндирани
метални врати и би могла да защити добре жителите си с най-добрата възможна сигурност.
За информация: http://www.metalnivratibg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/128244/mnogo-izgodni-metalni-vrati

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 тренировкиom.www.lidaoriginalna.com
http://obiavidnes.com/obiava/128243/otslabni-s-lida

Блог за ревюта на продукти
Заповядайте в нашият блог за мода и лайфстайл. Тук ще откриете интересни статии и ревюта свързани с козметични
продукти, нови модни съвети и още много интересни неща.
http://obiavidnes.com/obiava/128242/blog-za-revyuta-na-produkti

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/128241/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Купува коли за скрап
Купува коли за скрап/бракуване/ на място за София, издава веднага документи за дерегистрация в КАТ и данъчна служба,
плаща на място, има възможност в рамките на деня, работим без почивен ден.
тел 02/9465436, 02/4410524,
M tel-0887901663
Vivatel- 0879988765
http://obiavidnes.com/obiava/128240/kupuva--koli-za-skrap

SnowPeaks ски и сноуборд екипировка под наем
Ски и сноуборд училище Сноу Пикс се намира в гр. Банско в ски зоната до паркинга на кабинковия лифт. Ние предлагаме и
екипировка под наем за ски и за сноуборд на водещи марки.
http://obiavidnes.com/obiava/128239/snowpeaks-ski-i-snoubord-ekipirovka-pod-naem

kamagra gold за мъже
Kamagra 4 x 100 mg е един много предпочитан секс стимулант поради своето качество и страхотна цена. Камагра е един
от най-известните секс стимуланти по целия свят, защото действа страхотно върху мъжкото либидо и е на страхотна
цена. Продукт номер едно Kamagra.
http://topstimulanti.com
http://obiavidnes.com/obiava/128238/kamagra-gold-za-myje

Английски, немски , френски , руски- групово и индивидуално
Езикова школа Абилити предлага групово и индивидуално обучение по английски, немски , френски и руски за всички нива.
Подготовка за сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:
3 месеца /неинтензивен курс/,
1 месец /интензивен курс/
Тестът за определяне на нивото е безплатен.
Цена от 100 лв. на ниво.
Посещенията са
2 пъти в седмицата по 3 уч. часа - от понеделник до петък
съботно-неделен вариант.
Курсовете са съобразени със свободното време на обучаващите се.
Предлагаме и индивидуално обучение. Занятията се провеждат в удобно за курсистите време при предварително
съставен учебен план.
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Предлагаме
- съвременно оборудвани учебни зали,
квалифицирани преподаватели
-отлични възможности за обучение
Удостоверение за покрито ниво
Безплатни тестове
ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ: тел. 0878 46 74 29
e-mail: abilityschool@gmail.com
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/128237/angliyski-nemski--frenski--ruski--grupovo-i-individualno

Болгарский язык для иностранцев
Школа иностранных языков АБИЛИТИ организует индивидуальное и групповое обучение по болгарскому языку для
русскоговорящих . Обучение проводится на русском языке. Наши занимания от начального уровня (А1) до уровня эксперта
(С2).
Если Вы ведете бизнес в Болгарии, купили недвижимость, ездите на отдых, то обязательно нужно говорить на
болгарском .
В процессе обучения на курсах болгарского языка Вы сможете не только изучить язык, но и познакомиться с
особенностями, нравом и бытом болгарского народа.
Интересно изучать язык, с которым есть общий алфавит и в котором слова читаются так же, как у русского, но имеют
другое значение.
На курсах происходит ознакомление курсистов с общественными, культурными, экономическими и историческими
реалиями Болгарии, с целью максимально комфортной и быстрой адаптации в языковой среде.
Для обучения Вам не надо покупать учебник , т.к. наша школа предлагает свою систему обучения и методику.
Наша методика , которая предлагаем -очень современяя и актуальная . Она
заключается в совмещении коммуникативного подхода с логическим и естественным освоением необходимого
лексико-грамматического и фонетического материала .
Обучение предусматривает комплекс аспектов:
•
Грамматика
•
Фонетика
•
Практика речи
•
Чтение
•
Аудирование
Подробную информацию Вы можете получить :
тел. 0878 467 429
Адр.: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com
www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/128236/bolgarskiy-yazk-dlya-inostrancev

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/128235/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Корпоративно обучение по английски ,български , руски
Езикова школа Абилити организира
Чуждоезиково обучение по :
Английски,
български език за чужденци
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Немски
френски,
руски,
Обучението може да се провежда както в нашите учебни зали , така и във вашия офис .
Бизнес английски - всички нива
Разговорни езикови курсове по посочените езици
Предлагаме работа в малки групи , много добре подготвени професионалисти за преподаватели , аудио и видео уроци ,
индивидуално отношение и задълбочена работа с всеки един курсист .
Предлагаме също и пакетна цена за корпоративни клиенти , в която влиза цената на учебните материали .
След завършване на ниво, курсистите полагат тест и получават сертификат .
Индивидуално обучение в офиса,
Фирмено обучение във Вашия офис.
Специализирано обучение за икономисти , юристи , застрахователи, медици , хотелиери .
За повече информация :.
Офис: София , кв. Иван Вазов , ул .Михаил Буботинов 32 , бл. 5 вх В, ет. 1
Телефон за контакти: 0878 467 429
e-mail: abilityschool@gmail.com
http://www.abilityschool.eu
Facebook: Ability language school
http://obiavidnes.com/obiava/128234/korporativno-obuchenie-po-angliyski-bylgarski--ruski

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/128233/specialni-ceni-na-vhodni-i-interiorni-vrati

Интериорни врати на топ цени Европейско качество
В магазин „Доорманн” предлагаме интериорни врати, изработени от HDF- материал със 3D PP ламинатно покритие!
Както и GRADDE Немско качество и дизайн,със специално покритие Hartfein клас А и клас А++. Разполагаме с
разнообразни модели в различни цветове. За съвет и компетентно мнение, заповядайте на бул. „Източен” 121 А.
http://obiavidnes.com/obiava/128232/interiorni-vrati-na-top-ceni-evropeysko-kachestvo

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/128231/otslabni-s-meyzitang

http://borman-bg.com/
Врати от Борман България на изгодни цени с безплатно взимане на размери, можете да разгледате на сайт:
http://borman-bg.com/
Може да разгледате от 9 до 6 в магазина ни и да получите професионален съвет за вратите и ремонта ви например
къде да спрете настилката за да е скрита под вратата преходната лайсна. магазина ни е в Белите брези , на ул Дойран 9
Б удобно място за паркиране наоколо, лесно стигане с тролейбуси 2 и 9.
http://obiavidnes.com/obiava/128230/httpborman-bgcom

Продавам 27дка с. Братя Даскалови
Продавам отличен имот-земеделска земя, подходящ за инвестиция/финансиране по европейски програми за развитие на
селските райони, както и за подпомагане на развитие на неселскостопански дейности в земеделски региони, находящ се в
землището на с. Братя Даскалови, област Стара загора, местността: Зад Гириша, с площ от 27 дка. Имот номер
077070. Води се лозе но половин имот е изоставено лозе и другия половин е нива. Намира се на север от село Братя
Даскалови.
Почвените характеристики правят имота подходящ за овoщна градина, лавандула, бадеми,.., лозе за пасищно
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животновъдство. Имотът е подходящ за ферма. Районът е изключително живописен, екологично чист. До имота се
стига по полски път, който отстои на около 600 м. от пътя между Тюркмен и Братя Даскалови. Един собственик, имот
без тежести
Цена: 650 лв/дка
http://apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/128229/prodavam-27dka-s-bratya-daskalovi

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/128228/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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,розо,оранж,бял и
светло зелен
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.
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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/128227/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
1 Test светлина
1 Регулируема каишка яка
1 Зарядно
1 Ръководство на потребителя
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Имате 100 различни нива
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/128226/elektronen-nashiynik-za-dresura-na-kucheta-vodoustoychiv

Турмалиново легло с подгряване
Турмалиново легло с подгряване
Турмалинов килим - матрак от турмалин и германий
Свойства на турмалиновите камъни
Турмалиновия камък е естествен кристал, които има уникален пиезоелектричен и термоелектричен ефект, който има
множество полезни свойства за тялото. Турмалинът излъчва така наречената „светлина на живота“, инфра червено
лъчение в дългия спектър с дължина на вълната между 4 и 14 микрона тези лъчения подобряват микроциркулацията в
тялото. Също така може да излъчва аниони, наричани още „въздушен витамин“. (Когато турмалинът се сложи във вода
той я пречиства, също така ако се носи, като аксесоар например намаля радиационните лъчения) Полезен за хора които
прекарват дълго време седнали и пред компютър, за хора които имат болки във врата. Когато турмалинът се носи, като
гривна той елиминира болките, намаля стреса, пречиства кръвта, активира клетките, стабилизира нервната състема,
повишава имунитета и т.н.
Тумалинът е борон-силикатен минерал със сложна структура. Той е с колонна кристална решетка. Този кристал е
диелектрик, но също е и електрифициран.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/128225/turmalinovo-leglo-s-podgryavane

Продавам нива 17.187дка с.Мокрище
Продавам земеделска земя на 5км от град Пазарджик, обработваема нива с площ 17.187дка, категория четвърта, в
землището на село Мокрище, имот номер:067010, местността:Чакъша.
До напоителен канал, подходяща е за зеленчуци, овощна градина.
Цена: 1300 лв/дка
http://apollon.net/la/mokrishte.html
http://obiavidnes.com/obiava/128224/prodavam-niva-17187dka-smokrishte

Давам под наем земеделска земя
Давам под наем земеделски земи в землища:
Асеновград, Алдомировци, Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Боденец, Ботевград, Браниполе, Братя Даскалови,
Брестник, Брестовица, Бухово, Буковлък, Бургас , Варвара, Верен,Веслец, Виница, Владимирово, Войсил, Войводиново,
Враца, Гелеменово, Главиница-Силистр, Главиница-Пазардж, Голям Чардак, Говедаре, Горни Воден, Горно Александрово,
Градина, Граф Игнатиево , Гранит, Димчево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала Долни Воден, Драгор ,
Желязно, Забърдо, Загоре, Златитрап, Златна Панега, Звъничево, Звездица , Злокучене, Иваняне, Ивайло,
Игнатиево-Варна, Извор, Изгрев-Благоевград , Исперихово, Ихтиман , Кадиево , Калековец ,Калояново, Караджово,
Караджалово, Кочево , Кътина, Козарско, Костиево, Кортен, Костелево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре,
Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара Загора, Леново, Лом, Любимец, Луковит, Мало Конаре, Манолово, Марково, Медковец,
Мененкьово,Мездра, Милево, Мирово, Мировяне, Мокрище, Мулдава, Нови Искър, Огняново ,Опълченец, Оризари, Осеново,
Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик, Перущица, Пловдив, Перник, Питово, Плевен, Пожарево, Православен , Първенец,
Паталеница, Радиново, Раднево, Ракитово, Равда, Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Симеоновец, Симеоновград,
Синитово, Скутаре, Смоляновци, София-Връбница, Стамболийски, Стара Загора , Строево, Сухозем, Търняне, Тича,
Тополчане, Тополи, Тянево, Твърдица, Труд, Устина, Хасково, Хераково, Храбрино, Хрищени, Цалапица, Царацово, Церово,
Черна гора, Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол
Може да се сключи и дългосрочен договор за наем
http://apollon.net/podnaemzemq.htm
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http://obiavidnes.com/obiava/128223/davam-pod-naem-zemedelska-zemya

Под наем 140дка,на 8км от Варна на асфалт
Давам под наем земеделска земя- обработваема нива 140 дка на едно място, в землището на с.Звездица, община Варна.
Нивата има 565м лице на асфалт за квартал Боровец и Аспарухово, има ток и е на 8км от град Варна.
Може нотариално заверен дългосрочен договор.
Наем: 100 лв/дка
http://apollon.net/la/zvezdica.html
http://obiavidnes.com/obiava/128222/pod-naem-140dkana-8km-ot-varna-na-asfalt

Продавам 900дка обработваема земеделска земя
Продавам 900дка обработваеми ниви в едно землище-шест местности, на 10 км от град Пловдив между селата
Златитрап-Кадиево-Брестовица
Цена: 2000лв/дка
http://apollon.net/la/brestovica.html
http://obiavidnes.com/obiava/128221/prodavam-900dka-obrabotvaema-zemedelska-zemya

Продавам земеделска земя в област Пловдив-Пазарджик
Продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица в землища: Асеновград, Алдомировци,
Белащица, Бенковски, Благоевград, Блатец, Боденец, Ботевград, Браниполе, Братя Даскалови, Брестник, Брестовица,
Бухово, Буковлък, Бургас , Варвара, Верен,Веслец, Виница, Владимирово, Войсил, Войводиново, Враца, Гелеменово,
Главиница-Силистр, Главиница-Пазардж, Голям Чардак, Говедаре, Горни Воден, Горно Александрово, Градина, Граф
Игнатиево , Гранит, Димчево, Динката, Джигурово, Добровница, Долна Махала Долни Воден, Драгор , Желязно, Забърдо,
Загоре, Златитрап, Златна Панега, Звъничево, Звездица , Злокучене, Иваняне, Ивайло, Игнатиево-Варна, Извор,
Изгрев-Благоевград , Исперихово, Ихтиман , Кадиево , Калековец ,Калояново, Караджово, Караджалово, Кочево , Кътина,
Козарско, Костиево, Кортен, Костелево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Лозица, Лозен, Ловеч, Лозен-Стара
Загора, Леново, Лом, Любимец, Луковит, Мало Конаре, Манолово, Марково, Медковец, Мененкьово,Мездра, Милево,
Мирово, Мировяне, Мокрище, Мулдава, Нови Искър, Огняново ,Опълченец, Оризари, Осеново, Отец-Кирилово, Павелско,
Пазарджик, Перущица, Пловдив, Перник, Питово, Плевен, Пожарево, Православен , Първенец, Паталеница, Радиново,
Раднево, Ракитово, Равда, Равнище, Рогош, Руен, Садово, Севлиево, Симеоновец, Симеоновград, Синитово, Скутаре,
Смоляновци, София-Връбница, Стамболийски, Стара Загора , Строево, Сухозем, Търняне, Тича, Тополчане, Тополи,
Тянево, Твърдица, Труд, Устина, Хасково, Хераково, Храбрино, Хрищени, Цалапица, Царацово, Церово, Черна гора,
Чешнегирово, Чинтулово, Чурен, Юнаците, Ягодово, Яхиново, Ямбол
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/128220/prodavam-zemedelska-zemya-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Продавам парцел 2712кв.м с.Марково
Продавам парцел с номера: 47295.60.38 - 2712кв.м
Парцела е близо до село Марково-област Пловдив, с прекрасна панорама идеално за жилищно строителство
Цена: 10 Евро/м
http://apollon.net/la/markovo.html
http://obiavidnes.com/obiava/128219/prodavam-parcel-2712kvm-smarkovo

Продавам парцел с 57м лице на околовръстно шосе
Продавам парцел с 57м лице на околовръстно шосе. Намира се между Пещерско шосе и р. Марица ( от източната страна
), с много голямо лице на околовръстното и подход от шосето с вътрешен асфалтиран път. До него има автосалони.
Подходящ е за търговска дейност, автосалон, автоморга, промишлена сграда и други..
Комуникативно и стратигическо място с голям поток трафик и лесен достъп
http://apollon.net/la/orizari.html
http://obiavidnes.com/obiava/128218/prodavam-parcel-s-57m-lice-na-okolovrystno-shose
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Продавам 31 дка гр.Куклен
Продавам 31.602дка обработваема земя между Куклен и Долни Воден - близо до канал и ток
Цена: 3000лв/дка
http://apollon.net/la/kuklen.html
http://obiavidnes.com/obiava/128217/prodavam-31-dka-grkuklen

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 цифров-Pic контролер и дисплей, полуавтоматичен:
40яйца - 125 лв
60яйца -175лв.
80яйца - 215 лв
100яйца - 265 лв
Инкубатор цифров-Pic контролер и дисплей, автоматичен:
40яйца - 175 лв
60яйца - 245 лв.
Терморегулатор - аналогов 35 лв.
Тeрморегулатор - PIC контролер 55 лв.
Реле за време - аналогово (включва и изключва моторчето,
което върти яйцата) - 35 лв.
Реле за време - PIC контролер(включва и изключва моторчето,
което върти яйцата) - 55 лв.
https://www.youtube.com/watch?v=QQx6cNgXIww
https://www.youtube.com/watch?v=gogKJ4hK7W4
Http://bginkubatori.tk
https://www.youtube.com/watch?v=bt9uVLAHtwo
https://www.youtube.com/watch?v=bt9uVLAHtwo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ovvZOVZNwbU
http://obiavidnes.com/obiava/128216/inkubatori-ot-borisof--son

Кандидатства за вашия бизнес или личен заем
Имате ли нужда от заем, вие сте в дългове, ние предлагаме лични заеми с добри погасителен план до 20 години при лихва
3 % годишно. Нашите заем курс от 3000 до 20 000 000, ние ви предлагаме финансов ръководство да помогне за
подобряване на вашия бизнес и предлагат решения дълг. За повече информация свържете се с нас днес, чрез електронна
поща: cf.fin@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/128215/kandidatstva-za-vashiya-biznes-ili-lichen-zaem

Електровъдица електрическа въдица 1000W
Електрическа въдица 1000W SHARK - с дистанционно. Регулируема честота от 10 - 100 херца.
Регулируема дължина на импулса.
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://doxy1009.wixsite.com/electrofishing
https://www.youtube.com/watch?v=1j2IOSfRUMQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a5xgEJh3Nq0
https://www. youtube. com/watch? v=IIsYHgLRCJs
http://obiavidnes.com/obiava/128214/elektrovydica-elektricheska-vydica-1000w

Блиндирани врати на хит цени
Голямо разнообразие на модели и цветове на блиндирани входни врати можете да намерите в шоурум Врати Пловдив
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Ботев. Има големи количества на склад и кратки срокове за изпълнение на поръчките!
http://obiavidnes.com/obiava/128213/blindirani-vrati-na-hit-ceni

Arya Sense yoga clothing collection
For Arya Sense clothes and you have at least one thing in common: you need each other to look great. A line of limited edition
affordable designer clothes.
http://obiavidnes.com/obiava/128212/arya-sense-yoga-clothing-collection

Металотърсач - любителски
Продавам металотърсач с PIC контролер. Отделя металите (феромагнитни и др.)
Не се влияе от вода, метални соли в почвата и др. такива. Звукова и светлинна индикация.
В комплекта влиза и DVD с над 30 схеми и техн. документация на професионални и
любителски металотърсачи, както и книгата "Калетата по българските земи".
http://gold2013.tk/
http://obiavidnes.com/obiava/128211/metalotyrsach---lyubitelski

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/128210/zaem-do-7000-lv

Блиндирана входна врата код Т909
Придайте елегантност, стил и уют на вашия дом с блиндирани входни врати модели Т-901 и Т-909. Вратите са с 1,5 мм
прахово боядисан метал и 10мм MDF фрезовани панели с лакирано или ламинатно покритие. Моделите съдържат висок
клас шумо и топло изолация - минерална вата, както и добавено към нея метално оребряване. Дебелината на крилото е
9см. Лицевият и вътрешния панел са с красива фрезована шарка. За да придобият завършен вид, моделите от серия
Елеганс имат поставен допълнителен MDF елемент, представляващ рамка на MDF панела, който придава стилен вид на
крилото. От страната на пантите крилото е подсилено с осем пасивни шипа, които при затворено положение плътно
прилягат в касата. Към всеки модел е поставено и гумено уплътнение за още по добра изолация. Моделите Т-901 и Т-909
са с две независими заключващи системи, всяка с по три активни шипа, като е добавена и трета, скрита ключалка тип
"резе" от вътрешната страна.
В комплекта са включени:
Крило;
Регулируема каса за зид с дебелина до 34см с фабрично поставено гумено уплътнение по нея;
Обков: иноксова сатенирана подвижна дръжка за вътрешната страна на вратата и по избор подвижна или пасивна
дръжка Елеганс за външната страна;
Шпионка;
3 бр. панти, два секретни патрона с по три ключа;
Трета допълнителна ключалка;
Бронировка на патрона с вдлъбнати капачки против разбиване;
От страната на пантите крилото е подсилено с осем пасивни шипа, които при затворено положение влизат в касата.
http://obiavidnes.com/obiava/128209/blindirana-vhodna-vrata-kod-t909

Курс „Строител“ Дистанционно Обучение
Цена:
350 BGN
Описание:
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СПЕЦИАЛНОСТИ:
- КОФРАЖИ;
- АРМИРОВКА И БЕТОН;
- ЗИДАРИЯ;
- МАЗИЛКИ И ШПАКЛОВКИ;
- ВЪТРЕШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ;
- ВЪНШНИ ОБЛИЦОВКИ И НАСТИЛКИ;
- БОЯДЖИЙСКИ РАБОТИ;
- СТРОИТЕЛНО ТЕНЕКЕДЖИЙСТВО;
- ПОКРИВИ
Курсовете сe провеждат, като се осигури учебно помагало по теория за самостоятелно четене и уреждане на практика
/за начинаещи/. Изпита по теория се полага с тест. За курсисти с доказан опит и стаж по специалността се прилага
ускорен курс на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите.
Лесно, бързо и практично можете да получите професионална квалификация.
Обучението в присъствена форма се провежда в учебната база на центъра.
Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна.
За работещите по тази професия без документ за квалификация – но с трудов стаж, Центърът организира ускорен курс
на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. Курсовете са с продължителност от 3 до 12 седмици.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37
на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български, английски и немски език.
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849; 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/128208/kurs-stroitel-distancionno-obuchenie

Курс „Строителен Техник- Транспортно Строителство“ Дистанционно Обучение
Трета степен на професионална квалификация по професия 582010 Строителен техник, специалност 5820104
Транспортно строителство. Входящо ниво - средно образование.
Обучението в присъствена форма се провежда в учебната база на центъра.
Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна.
За работещите по тази професия без документ за квалификация – но с трудов стаж, Центърът организира ускорен курс
на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. Курсовете са с продължителност от 3 до 12 седмици.
Сертификат: При успешно завършване на курса получавате III-та степен на професионална квалификация.
Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни
изпити по теория и практика на професията. Завършеното обучение се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, заедо с
безплатно EUROPASS приложение на български, английски и немски език.
С придобитото свидетелство можете да кандидатствате за вписване в централния професионален регистър на
строителя.
Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите и при спазване разпоредбите на закона за
професионално образование и обучение и правилника за прилагането му.
След завършване на курса можете да работите като: Техник, ръководител на група по поддържане на железния път;
Техник, строителство на метрополитен; Техник, транспортно строителство; Техник, инвеститорски контрол;
Чертожник, гражданско строителство; Чертожник, промишлено строителство; Технически ръководител
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849; 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/128207/kurs-stroitelen-tehnik--transportno-stroitelstvo-distancionno-obuchenie

Курс „Строителен Техник” Дистанционно Обучение
Трета степен на професионална квалификация по професия 582010 Строителен техник, специалност 5820101
Строителство и архитектура. Входящо ниво - средно образование.
Обучението в присъствена форма се провежда в учебната база на центъра.

Страница 91/101

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

12.03.2017

Обучението в дистанционна форма е достъпно в цялата страна.
За работещите по тази професия без документ за квалификация – но с трудов стаж, Центърът организира ускорен курс
на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. Курсовете са с продължителност от 3 до 12 седмици.
Сертификат: При успешно завършване на курса получавате III-та степен на професионална квалификация.
Професионалното обучение за придобиване на степен на професионална квалификация завършва с полагане на държавни
изпити по теория и практика на професията. Завършеното обучение се удостоверява с държавно СВИДЕТЕЛСТВО ЗА
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА, заедо с
безплатно EUROPASS приложение на български, английски и немски език.
С придобитото свидетелство можете да кандидатствате за вписване в централния професионален регистър на
строителя.
Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите и при спазване разпоредбите на закона за
професионално образование и обучение и правилника за прилагането му.
След завършване на курса можете да работите като: Техник, гражданско строителство; Техник, инвеститорски
контрол; Техник, строителство и архитектура
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0878938284, 0884270104,
0879869849; 0888871393, както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/128206/kurs-stroitelen-tehnik-distancionno-obuchenie

Курс „Електротехник” Дистанционно Обучение
Описание:
Професионална квалификация по професия 522010 ЕЛЕКТРОТЕХНИК, специалност 5220109 ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
ИНСТАЛАЦИИ
Обучението в присъствена форма се провежда в учебната база на центъра.
Обучението в задочна и онлайн форма е достъпно в цялата страна.
За работещите по тази професия без документ за квалификация – но с трудов стаж, Центърът организира ускорен курс
на обучение, съобразен с възможностите на кандидатите.
Сертификат: Курсистите получават лицензирано държавно Удостоверение за професионално обучение по образец 3-37
на МОН с международна валидност, заедно с безплатно EUROPASS приложение на български, английски и немски език.
Продължителност на обучението: според нуждите на курсистите и при спазване разпоредбите на закона за
професионално образование и обучение и правилника за прилагането му.
След завършване на курса можете да работите като: Техник, електрически системи; Техник, електрически централи и
мрежи; Техник, електрически системи; Техник, кабелни линии и осветление в метрополитен; Чертожник, електричество;
Електротехник; Техник по поддръжка на електрически инсталации; Техник по инсталиране на алармени системи
ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и
обучение лицензия № 2016121307
Информация за начало на курсовете, записване и други подробности потърсете на тел.: 0879 869 849; 0888 871 393,
както и на e-mail адрес: cpokonsult_dm@abv.bg или посетете сайта ни http://cpodm.eu
http://obiavidnes.com/obiava/128205/kurs-elektrotehnik-distancionno-obuchenie

Кандидатства за вашия бизнес или личен заем
Имате ли нужда от заем, вие сте в дългове, ние предлагаме лични заеми с добри погасителен план до 20 години при лихва
3 % годишно. Нашите заем курс от 3000 до 20 000 000, ние ви предлагаме финансов ръководство да помогне за
подобряване на вашия бизнес и предлагат решения дълг. За повече информация свържете се с нас днес, чрез електронна
поща: cf.fin@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/128204/kandidatstva-za-vashiya-biznes-ili-lichen-zaem

Кандидатства за вашия бизнес или личен заем
Имате ли нужда от заем, вие сте в дългове, ние предлагаме лични заеми с добри погасителен план до 20 години при лихва
3 % годишно. Нашите заем курс от 3000 до 20 000 000, ние ви предлагаме финансов ръководство да помогне за
подобряване на вашия бизнес и предлагат решения дълг. За повече информация свържете се с нас днес, чрез електронна
поща: cf.fin@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/128203/kandidatstva-za-vashiya-biznes-ili-lichen-zaem
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Инвестиции и повишаване Инвеститорския интерес към бизнеса
БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ И ЛИДЕРИ НА БИЗНЕСА МОГАТ И ПОВЕЧЕ!
КОЯ Е ОБРАТНАТА СТРАНА НА ВСЯКО ЕДНО БИЗНЕС ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО?
"Разбира се, че ВЪЗМОЖНОСТИТЕ.
ЛИДЕРИТЕ на Българския бизнес ще трябва все повече да се фокусират върху максимизирането на дигиталните си
способности,
да изграждат постоянни експертни познания, да прилагат взаимно сътрудничество и колаборация, да развиват
първокласни
аналитични качества и да насърчават културата на риска, която да издържа на разрушителните външни фактори,
които непрестанно влияят и застрашават всеки един бизнес днес."
Николай Славков - Бенефит България Консулт ЕООД
Повече на bbconsult.bg - бизнес съвети и идеи
http://obiavidnes.com/obiava/128202/investicii-i-povishavane-investitorskiya-interes-kym-biznesa

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".
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/128201/prezentacii-na-visoko-biznes-nivo-za-privlichane-na-investori-i-novi-partnyori

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 Партньори / 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/128200/specializirano-prezentacionno-korporativno-video-s-investicionna-nasochenost

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
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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
Повече на bbconsult.bg / Инвестиции
http://obiavidnes.com/obiava/128199/dopylnitelni-investicii-za-razvitie-na-biznesa

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 ЗАВИСЕЛО 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/128198/trudnite-resheniya-pri-prodajba-na-biznes

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.
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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/128197/prodajba-na-biznes

Тапети, професионално лепене от Майстор НЕПУШАЧ, частно лице съм, Латекс, изолации
Домашни довършителни и освежителни ремонти извършени от частно лице, НЕПУШАЧ съм и боядисвам с латекс и бои,
боядисване на врати прозорци и радиатори, сваляне лепене НА всички видове тапети( винил PVC коприна), шпакловки и
изолации, обработка на дограми след поставянето им, монтаж демонтаж на ключове контакти, лампиони и аплик
ламинат ел и ВиК услуги, други вътрешни и довършителни ремонти на офиси апартаменти и къщи ателиета магазини
заведения 0887822741
http://obiavidnes.com/obiava/128196/tapeti-profesionalno-lepene-ot-maystor-nepushach-chastno-lice-sym-lateks-izolac

Тапети, професионално лепене от Майстор НЕПУШАЧ, частно лице съм, Латекс, изолации
Домашни довършителни и освежителни ремонти извършени от частно лице, НЕПУШАЧ съм и боядисвам с латекс и бои,
боядисване на врати прозорци и радиатори, сваляне лепене НА всички видове тапети( винил PVC коприна), шпакловки и
изолации, обработка на дограми след поставянето им, монтаж демонтаж на ключове контакти, лампиони и аплик
ламинат ел и ВиК услуги, други вътрешни и довършителни ремонти на офиси апартаменти и къщи ателиета магазини
заведения 0887822741
http://obiavidnes.com/obiava/128195/tapeti-profesionalno-lepene-ot-maystor-nepushach-chastno-lice-sym-lateks-izolac

ОНЛАЙН РАБОТА ОТ ВКЪЩИ ИЛИ ОФИСА
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/128194/onlayn-rabota-ot-vkyshti-ili-ofisa

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/128193/pravete-pari-po-internet
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ 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/128192/dopylnitelni-dohodi-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/128191/30-50-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/128190/nay-lesnata-nadomna-rabota-za-vseki-

Цветно тиксо
Цветно тиксо, подходящо за естествени и изкуствени тъкани, метал, дърво, мрежи, неопрен, пластмаси, ремъци, кожи,
стъкла, въжета, гуми и други, широчина 4.8см, дължина 60м, жълто
http://obiavidnes.com/obiava/128189/cvetno-tikso

Юридическо Съдействие за 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 !
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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/128188/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

Юридическо Съдействие за 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
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!
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/128187/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

Юридическо Съдействие за 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 .
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Оказваме перфектно съдействие и на фирми , регистрирани и работещи на територията на Европа .
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас , Не
Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения,
административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в
съответствие с действащата нормативна уредба .
Осъществяваме пълна промяна по обстоятелствата на проблемната фирма :
ОСИГУРЯВАМЕ нов Собственик и Управител , ново Седалище , Адресна регистрация и всичко необходимо , което
изисква Търговския Закон за освобождаване от длъжност и СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ !
Гарантираме пълно освобождаване на клиента от юридическа и солидарна отговорност след сделката .
НЕ разглеждаме казуси относно задлъжнели Еднолични Търговци – ЕТ !
ВНИМАВАЙТЕ на кого се доверявате , при некомпетентно извършване на прехвърлителната процедура без
освобождаване от СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ не съществува правна възможност за поправка .....
Нe се колебайте да се възползвате от нашите Професионализъм и Коректност , Предлагаме Ви напълно Законен и Бърз
начин за решение !
Свържете се с Нас , Ние НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ и ПОЧИВНИ ДНИ !
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39 - Сградата срещу Агенция по Вписвания
GSM - 0884 57 80 53 - Е. Сандов
http://noveconsultvt.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/128186/yuridichesko-sydeystvie-za-prehvyrlyane-na-firmi--eood-ood-ad-ead-sys-zadyljeni

Цветно тиксо
Цветно тиксо, подходящо за естествени и изкуствени тъкани, метал, дърво, мрежи, неопрен, пластмаси, ремъци, кожи,
стъкла, въжета, гуми и други, широчина 4.8см, дължина 60м, зелено
http://obiavidnes.com/obiava/128185/cvetno-tikso

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/128184/pravete-pari-po-internet

РАБОТА БЕЗ ШЕФ И РАБОТНО ВРЕМЕ
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
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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/128183/rabota-bez-shef-i-rabotno-vreme

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ 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/128182/dopylnitelni-dohodi-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/128181/30-50-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/128180/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3DKOEV-DESIGN 3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
индустриален дизайн. 3D архитектурни и интериорни визуализации както и индустриални такива. tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия
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http://3dkoev-design.net46.net/
http://obiavidnes.com/obiava/128179/3dkoev-design-3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro
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