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Земя
купувам
в
области
Търново,Ловеч,Русе,Враца и Монтана

Силистра,Търговище,Плевен,Разград,Велико

Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/47638/zemya-kupuvam-v-oblasti-silistratyrgovishteplevenrazgradveliko-tyrnovolovechru

Сте в нужда от заем в рамките на 24 часа, КАНДИДАТСТВАЙТЕ СЕГА на 2%
Уважаеми господине / госпожо,
Ли сте юридическо лице или физическо лице, търси партньори, за да помогне за увеличаване на финансовата си позиция,
или, за да финансират идеите си? Имате ли иновативни идеи,
И все пак, ако е трудно да се осигури заеми от дружества Паркър КРЕДИТ Джон тук? Имате ли нужда от един
студент
кредита или да плати или консолидира своя дълг или да плащат сметките си или да започнете хубав бизнес? Има
претоварени с вашия дом ипотека погасяване
До точката, където всичките Ви приходи се изпари още преди да ги докосне? Да имате нисък кредитен
резултат, до точката, където местните банки и други компании заеми просто са обърнали гръб на вас.
Ние в парка Джон заем, може и ще бъде приятел, който очевидно трябва да засили своя
финанси.
Като частен капитал партньор, ние предлагаме надеждна и бърза заем помощ за тези, които наистина се нуждаят
него,
В много по-ефективен и бизнес приятелски начин, както и заради нашата уникална позиция, ние сме
на стратегическо място и е най-добре да отговарят на вашите нужди,
Кога и къде ги искате. На новаторски бизнес приятелски лихвени проценти, които се поберат всички
джобове,
Ние ще се радваме да ви помогне по време на потребностите. Споделете вашата мисъл и ако заинтересованите контакт
с нас
днес Via worldwidloanservice@gmail.com
С уважение,
Джон г-н Паркър
http://obiavidnes.com/obiava/47634/ste-v-nujda-ot-zaem-v-ramkite-na-24-chasa-kandidatstvayte-sega-na-2

Да получите заем при нисък лихвен процент
Интересувате ли се от получаване на заем, за да ви позволи да подпомага себе си в бизнеса, дълг, закупуване
свойства след тази финансова компанията е тук, за да
Ви помогне да получите тази възможност за получаване на легализиран и защитена заем без-нататък
expenses.for повече информация за контакт worldwidloanservice@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/47633/da-poluchite-zaem-pri-nisyk-lihven-procent

Фаянс,теракота,ВиК услуги
Фаянс,теракота,ВиК услуги,замазки,врати,прозорци,монтажи,домашни ремонти.
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089 888 63 81
http://obiavidnes.com/obiava/47627/fayansterakotavik-uslugi

бързи дребни дърводелски поправки по домовете
Сглобяване на гардероби,секции,спални,шкафове.Смяна на панти.Монтаж на врати.Скъсяване на врати.Поправка на
разбити врати.Обръщане на врати.Прогонка и уплътняване на врати и прозорци,защита от студ и вятър.Притягане на
клатещи се маси и столове.Тел:028402396,GSM:0885994579
http://obiavidnes.com/obiava/47623/byrzi-drebni-dyrvodelski-popravki-po-domovete

търся младо и неопитно момиче
младо чернокоско момче на 26 г 55 кг от софия и живея от люлин 1 и търся млади и неопитни момичета обичам да чукам
и обичам да лижам сладки и малки пичета правя го само за удоволствие за повече само едно кликване на посочените
телефони 0877637211 0896262713 чакам ви от петър
http://obiavidnes.com/obiava/47619/tyrsya-mlado-i-neopitno-momiche

Братя Алексиеви ООД-висококачествена земеделска продукция
Братя Алексиеви ООД вече над 10 години произвежда висококачествени житни култури като пшеница,слънчоглед, рапица
и царевица. Обработва терени в близост до селата Красен, Житен, Добрин, Изворово, Росица, Росен, Благовец, Житен,
Сноп, Градини и Краище. Работи с развита база с високотехнологични комбайни и трактори. 9534 с.Красен, Община
Генерал Тошево, Област Добрич, тел.: 05735 379, www.aleksievi.com.
http://obiavidnes.com/obiava/47618/bratya-aleksievi-ood-visokokachestvena-zemedelska-produkciya

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-ДЕТЕКТИВСК
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с частните детективи, които са
бивши служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/47616/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-fox--bylgariya-0888400413--tochniyat-izbor

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !

Страница 2/81

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

28.10.2012

Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/47611/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900 $ НА МЕСЕЦ
http://easymoneybg.ovo.bg/ - ЩЕ ВИ ПОКАЖА КАК СТАВА ВСИЧКО

!

-

ЕТО

ТУК-

Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/47610/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/47609/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-
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За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/47608/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/47607/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен дизайн. Цялостен
интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/47605/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

Секс в скайп и не само ...
Здравейте, палавници! Аз съм една разгонена дива котка, която си търси готин батко. Искам да се запозная с готини и
надарени мъже и да се забавляваме в скайп, а защо не и на живо. Аз съм на 22 години и съм от София. Мога да пътувам в
страната. Не съм компаньонка, не предлагам платен секс. Харесва ми да го правя с непознати мъже за по една вечер. Не
си падам по сериозните връзки. Ако и ти си самотен и ссе нуждаеш от една бурна нощ изпълнена с много взаимни
удоволствия, тогава ми пиши в скайп. Там ще се уговорим за срещата, и ако си допаднем, ще се видим. Разполагам със
самостоятелен апартамент, където можем да се усамотим и да плауваме цяла нощ. Скайпът ми ще получиш като
изпратиш SMS със тест FREECAM на номер 1978. Моля, само сериозни и точни мъже да ми пишат. Не съм
проститутка и не го правя за пари, а за удоволствие. Чакам те! Мокра, възбудена и ненаситна! Ти си на ход!
* Цената на смс към номер 1978 е 4.80лв. с ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/47604/seks-v-skayp-i-ne-samo-

ВЪЗБУЖДАМ СЕ КОГАТО МЕ ГЛЕДАТ КАК МАСТРУБИРАМ
ИМАМ ЕДНО НЕПРИЛИЧНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. МНОГО СЕ ВЪЗБУЖДАМ КОГАТО НЕПОЗНАТИ МЪЖЕ МЕ ГЛЕДАТ В
СКАЙП КАК СИ ГАЛЯ МАЛКАТА МОКРА ПУТЧИЦА И СИ ВКАРВАМ ПРЪСТЧЕТА ИЛИ ВИБРАТОР. САМИЯТ ФАКТ,
ЧЕ НЯКОЙ МЕ НАБЛЮДАВА МЕ КАРА ДА ПОЛУЧАВАМ НЕВЕРОЯТНИ ОРГАЗМИ. ИСКАШ ЛИ ДА МЕ ГЛЕДАШ И ДА
СВЪРШИМ ЗАЕДНО? ТОГАВА ИЗПРАТИ СМС С ТЕКСТ NINA НА НОМЕР 1978 И ЩЕ ПОЛУЧИШ МОЯ СКАЙП.
* Цената на смс към номер 1978 е 4.80лв. с ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/47603/vyzbujdam-se-kogato-me-gledat-kak-mastrubiram
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Красива едрогърда брюнетка предлага секс на надарени мъже без финансови условия.
Здравей :)Искаш ли да си пишем в скайп? За да го получиш изпрати смс с текст BABY на номер 1978 и ще го получиш до
няколко минути.Там може да разменим снимки или да се видим направо на камерата. Направила съм го с смс за да може
да ми пишат само мъже над 18години. Понеже тук получавам безброй писма и всякакви несериозни запитвания. Да
уточня, не предлагам платен секс и искам да се забавлявам само с готини и точни хора :)
* Цената на смс към номер 1978 е 4.80лв. с ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/47602/krasiva-edrogyrda-bryunetka-predlaga-seks-na-nadareni-myje-bez-finansovi-usloviya

Продавам Английски Кокерчета
Продаваме английски кокерчета родени на 05.09.2012 г. Кученцата вече имат паспорти,обезпаразитени и с поставена
ваксина..Допълнителни снимки на бебетата и родителите на имеил kalitkoo_1983@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47579/prodavam-angliyski-kokercheta

Детективски Услуги Фокс 0888400413
Детективска Агенция "Фокс" извършва следните
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултаций.
- Разкриване и доказване на изневери.
- Фирмени проучвания.
- Консултаций на фирми относно сигурноста.
- Установяване и издирване на лица.
- Частен детектив - Разследване.
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители.
- "откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер.
- GPS системи за проучване и установявяне.
- Други ефективни услуги...
Дискретноста на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413, 0897024504, 0879527229.
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-fox.infojoker.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47578/detektivski-uslugi-foks-0888400413

Детективски Услуги Фокс 0888400413
Детективска Агенция "Фокс" извършва следните
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултаций.
- Разкриване и доказване на изневери.
- Фирмени проучвания.
- Консултаций на фирми относно сигурноста.
- Установяване и издирване на лица.
- Частен детектив - Разследване.
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители.
- "откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер.

Страница 5/81

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

28.10.2012

- GPS системи за проучване и установявяне.
- Други ефективни услуги...
Дискретноста на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413, 0897024504, 0879527229.
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-fox.infojoker.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47577/detektivski-uslugi-foks-0888400413

Детективски Услуги Фокс 0888400413
Детективска Агенция "Фокс" извършва следните
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултаций.
- Разкриване и доказване на изневери.
- Фирмени проучвания.
- Консултаций на фирми относно сигурноста.
- Установяване и издирване на лица.
- Частен детектив - Разследване.
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители.
- "откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер.
- GPS системи за проучване и установявяне.
- Други ефективни услуги...
Дискретноста на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413, 0897024504, 0879527229.
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-fox.infojoker.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47576/detektivski-uslugi-foks-0888400413

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
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-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928, 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/47575/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928, 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/47574/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
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>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928, 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/47573/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

TV програма
Предлагаме цялостна Онлайн тв програма . В нашия подробен сайт ще откриете изключително многообразие на
достоверни вести !
http://obiavidnes.com/obiava/47566/tv-programa

Производител на пелети !
Производител на пелети!
Пелети за горене от пшенична слама и рапица, за битови и индустриални котли. Опаковки от 15 кг и Big Bag -1000кг.
Цена 275лв.на тон. Пшенична слама на бали 300кг. 1,2 x 1,8 x 0,8 m. Цена 100лв. на тон. Намират се в района на Стара
Загора.
За цяла България!
За контакти:
Тел : 0888457181 ; 0884199002
Е-майл: agroin_dynamic@abv.bg
Сайт:
www.pelletsagroin.eu
www.agroindynamic.eu
http://obiavidnes.com/obiava/47560/proizvoditel-na-peleti-
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Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен дизайн. Цялостен
интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/47551/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

ДЕТЕКТИВСКА агенци АЯКС - изневери,издирване,проучване,справки
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.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/47549/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/47548/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

ДЕТЕКТИВСКА агенци АЯКС - изневери,издирване,проучване,справки
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.
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http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/47547/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/47546/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
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.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/47545/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Земеделска земя в обл.Плевен купувам от собственик
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/47532/zemedelska-zemya-v-oblpleven-kupuvam-ot-sobstvenik
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Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928, 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/47528/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Детективски Услуги Фокс 0888400413
Детективска Агенция "Фокс" извършва следните
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултаций.
- Разкриване и доказване на изневери.
- Фирмени проучвания.
- Консултаций на фирми относно сигурноста.
- Установяване и издирване на лица.
- Частен детектив - Разследване.
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители.
- "откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер.
- GPS системи за проучване и установявяне.
- Други ефективни услуги...
Дискретноста на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413, 0897024504, 0879527229.
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
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http://detective-fox.infojoker.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47527/detektivski-uslugi-foks-0888400413

Мазилки при топлоизолация
Решени сте да извършите заздравяване на вашия офис наставление ?! Нашата фирма ви предоставяме оригинално
излоране !
http://obiavidnes.com/obiava/47523/mazilki-pri-toploizolaciya

превод от френски на български
Нашата тематична страница прави предложение с някои ot най-опитните специалисти в сферата . Необходим ви е
точен легализиран превод !
http://obiavidnes.com/obiava/47519/prevod-ot-frenski-na-bylgarski

Детски конкурс, организиран от ИЛИНОР - вносител на детски обувки Бефадо, shop.ilinor.bg
Вашето малко съкровище прави своите първи самостоятелни стъпки? Или пък току - що е проходило и няма търпение да
открие целия нов свят, разкрил се пред него?
Споделете тези мигове с нас! Участвайте в ТРЕТИЯ ФОТО–КОНКУРС "ПЪРВИ СТЪПКИ" 2012, организиран от
ИЛИНОР ЕООД и спечелете една от страхотните награди!
Как може да стане това? Просто е - изпратете ни снимка на Вашето дете докато ходи самичко, играе или просто се
забавлява, като не забравите да приложите към нея името му, настоящата възраст на детето, възрастта му на
снимката, както и името на родителя /настойника/, който изпраща снимката и телефонен номер за връзка. Ние не
търсим професионални снимки, а снимки, които да изразяват отношение, свобода, спонтанност и въображение. Искаме
да видим ентусиазма ви на родител и най-любимите ви моменти, в които сте уловили вашите засмени, весели и
позитивни деца!
Всички участници в конкурса ще получат ваучер за отстъпка в размер на 7%, който ще бъде валиден до 30/11/2012 и ще
може да бъде използван във фирмения магазин на ИЛИНОР на адрес гр. Пловдив, ул. Кап. Райчо №56, ТЦ GRAND, ет. 2,
маг. 24 или в електронния магазин на фирмата http://shop.ilinor.bg/ .
Конкурсът ще се проведе на територията на цялата страна България, а участниците могат да бъдат деца на възраст
от 9 /девет/ месеца до 15 /петнадесет/ месеца.
За повече подробности посетете http://www.ilinor.bg/ !
Детски магазин, онлайн магазин ИЛИНОР Ви предлага най-богат избор от детски обувки Бефадо и постоянно
разширяване на асортимента!При нас ще откриете висококачествени детски стоки, имащи необходимите сертификати.
ИЛИНОР е гаранция за качество и удоволствие от пазаруването. Пазарувайте, когато на вас ви е удобно. Нашият екип с
удоволствие работи, за да изпълни Вашите изисквания. Преглеждаме индивидуално всяка направена поръчка и
поддържаме близък контакт с нашите клиенти, защото от най-голямо значение за нас е останете удовлетворени от
своята покупка.
Детски обувки, детски пантофки, гуменки, сандали, текстилни обувки, Бефадо, не изпотяват крачето, обувки за
прохождане, олекотени, здрави, качествени, анатомично ходило, подсилена твърда пета, outlet, вносител, повече за
нашите продукти прочетете на shop.ilinor.net.
Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/47512/detski-konkurs-organiziran-ot-ilinor---vnositel-na-detski-obuvki-befado-shopi

Цитати от книги
Предоставяме на вашето внимание списък относно Извадки от книги , който ще срещнете на обновената българска
търсачка Напред.бг . Изменете мисленето си !
http://obiavidnes.com/obiava/47511/citati-ot-knigi

За фирми със задължения
За фирми със задължения
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За фирми със задължения предлагаме:
1. Консултации, юридическо и счетоводно съдействие на фирми със задължения;
2. Прехвърляне на дружествени дялове;
3. Прекратяване и ликвидация на дружества;
4. Регистрация и вписване на нови обстоятелства;
5. Събиране на дългове и задължения;
6. Финансово информиране;
7. Съдействие при банкови проблеми;
Гарантираме лоялност към клиентите, пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на клиента
и индивидуален подход към всеки отделен случай.
Очакваме Вашето обаждане!
Адрес за контакти:
„ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив,
ул. „Драва” № 5
Работно време на офиса: от 14.00 часа до 18.00 часа
Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24
Email: mikaram@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47510/za-firmi-sys-zadyljeniya

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47507/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

Детективска агенция Анаграма - 24часа детективски услуги
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма-
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24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47506/detektivska-agenciya-anagrama---24chasa-detektivski-uslugi

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47500/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Професионален домоуправител за вашия вход
Да имаш професионален домоуправител си е голяма работа. Изобщо не се тревожиш за некоректните съседи, които не
си плащат сметките, или за нещо по входа, че е развалено или стените са изцапани. Професионалния домоуправител се
григи за всичко. За повече информация: 0883 48 24 88
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http://obiavidnes.com/obiava/47499/profesionalen-domoupravitel-za-vashiya-vhod

Поръчайте писмо
Представете си как хубаво ще се почувствате на в навечерието на коледа да намерите под елхата писмо от Дядо
Коледа. Накарай детето ти да се усмихне с писмо с уникален дизайн написано от дядо Коледа и пратено до детенцето
ви.
http://obiavidnes.com/obiava/47489/porychayte-pismo

Интериорен дизайн
Екип от дизайнери ще направят за Вас проекти по индивидуално задание
на цялостни екстериорни и интериорни оформления на: заведения, ресторанти,
барове, къщи, апартаменти, офис помещения, експозиционни щандове за изложения и др.
Авторски надзор по време на реализиране на проекта.
http://www.irisdesign.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47486/interioren-dizayn

Детективска агенция Инкогнито-Частни Детективи-Бургас
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/47485/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-burgas

Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи-Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/47484/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-plovdiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
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Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/47483/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

Частна детективска агенция -Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/47482/chastna-detektivska-agenciya--inkognito

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-ИВАН ИВАНОВ-ИЗНЕВЯРАТА и ПРЕДАТЕЛСТВОТО
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
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Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/47481/chasten--detektiv-ivan-ivanov-iznevyarata-i-predatelstvoto

Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги- За Цялата Страна
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на "Детективска Колегия"
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/47480/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--za-cyalata-strana

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
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E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на "Детективска Колегия"
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/47479/detektivska--agenciya--foks--bylgariya--0888400413

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/45232/byrzi--krediti--do--1000-lv

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/45915/byrzi--krediti--do--1000-lv

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46283/byrzi--krediti--do--1000-lv

Дървено буре-ORESHAK hand made
Дървеното буре е ръчно произведено от дърво в село Орешак, област Троян. Бурето е лакирано, с дървена канелка, с
метални рингове и с поставка. В бурето може да се съхранява дългосрочно ракия, вино или др. течност. Ако в дървеното
буре ще се съхранява дългосрочно ракия или вино е добре първо да се закисне във вода поне една седмица, за да бъде
по-устойчиво. Бурето е с размери 27/27/20 см, а теглото му е 3.50 кг. За повече информация посетете:
http://oreshak.bg/baklici-i-bureta/bure-s-kanelka-i-stoika-5-l.
http://obiavidnes.com/obiava/47477/dyrveno-bure-oreshak-hand-made

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
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Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен дизайн. Цялостен
интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/47476/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

Транспортни услуги :0886916355
Хамали Грийн ЕООД
Транспортни услуги от 1 до 8 тона.
Разполагаме с бусове за центъра.
Предлагаме камиони с палетна количка и борд.
Курсове за цяла България
Хамалски услуги
0886916355
0897999317
http://obiavidnes.com/obiava/47473/transportni-uslugi-0886916355

Уред за сребърна вода
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/47470/ured-za-srebyrna-voda

Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
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Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2011
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена: 650 лв.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/47469/celutron

Над 2/3 от случаите на рак у нас са заради пушенето
Http://www.elusion.bg/news - Колко са вредни на пасивните пушачи; Ти купи ли си електронна цигара
http://obiavidnes.com/obiava/47453/nad-23-ot-sluchaite-na-rak-u-nas-sa-zaradi-pusheneto

Зъболекарски кабинет д-р Минчеви
Детска стоматология - лечение и профилактика на детски временни и постоянни зъби
http://obiavidnes.com/obiava/47450/zybolekarski-kabinet-d-r-minchevi

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
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http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/47438/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Детективска агенция АЯКС Частен детектив-Ямбол
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/47437/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-yambol

ДЕТЕКТИВСКА агенци АЯКС - изневери,издирване,проучване,справки
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.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/47436/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
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.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/47435/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi
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подаръци
Интересувате се от качествени подаръци ?! Всеобхватен избор на най-разнообразни модели и специални предложения .
http://obiavidnes.com/obiava/47432/podaryci

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен дизайн. Цялостен
интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/47429/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

Евтини билети за самолет
Идват празници! Посрещнете Коледните и Новогодишни ваканции на мечтаната дестинация изгодно. При нас ще
намерите най-евтините самолетни билети!
http://obiavidnes.com/obiava/47428/evtini-bileti-za-samolet

Нощувки
Българският портал за настаняване
http://obiavidnes.com/obiava/47427/noshtuvki

moping and wiping from Cleaners1
Нашата онлайн страница прави предложение с модерни услуги в областта на почистването . London regular cleaning
притежава многогодишен опит в удовлетворението на клиентските необходимости !
http://obiavidnes.com/obiava/47425/moping-and-wiping-from-cleaners1

igri za konzoli - hai.bg
Търсите си подходящи hai.bg ?! Разнообразен отбор на най-разнообразни модели и изгодни предложения .
http://obiavidnes.com/obiava/47424/igri-za-konzoli---haibg

Състезателни игри и игри с коли
Обичате състезателните игри,игрите с коли и бъгита изберете новия портал за флаш игри с коли.Всеки ден нови игри за
да не спират вашите забавления и приключения.Многообразие от игри с коли,гласувайте за любимата и я покажете на
вашите приятели.Забавлявайте се заедно и се състезавайте взаимно.
http://obiavidnes.com/obiava/47422/systezatelni-igri-i-igri-s-koli

СДЕЛКИ С ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ!!!
Сделки покупко-продажба на търговски предприятия-Бизнес!Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми
със задължения. Освобождаваме от длъжност и отговорност за 1 ЧАС. Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества . Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. Разбираме, че вашите
изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и законово решение за
Вашия проблем .
Само при нас Ви отпада солидарната отговорност веднага. Офертата е валидна за търговски дружества от всички
бизнес сектори и региони на страната тел.0896948733
http://obiavidnes.com/obiava/47421/sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya

Матраци на промоция
Онлайн магазин Mattro.net е магазин в който може да откриете богат избор на всички познати в България еднолицеви и
двулицеви матраци, подматрачни рамки и системи, спално бельо и възглавници, продукти от гъши пух и спални продукти
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за вашето дете. В онлаин магазин Mattro.net може да откриете матраци на фирмите Тед, Блян, Латекс Екон, Нани,
Magniflex, Латекс Еко, Дон Алмохадон и много други.Освен всички актуални промоции на фирмите, които представя
matro.net обявява ежемесечно и собствени промоции, които са съпроводени с много подаръци
http://obiavidnes.com/obiava/47419/matraci-na-promociya

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47418/byrzi--krediti--do--1000-lv

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/46222/byrzi--krediti--do--1000-lv

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/45652/byrzi--krediti--do--1000-lv

Sex Shop Sexsale - Удоволствие достъпно за всеки!
Секс шоп Sexsale.bg, предлага голямо разнообразие от секс играчки на най-добрите цени.
Бърза, дискретна и безплатна доставка за цялата страна!
Вибратори, дилда, вагини, мастурбатори, помпи за уголемяване, секс кукли, спрей за задържане, лубриканти, еротино
бельо и много дурги продукти.
http://obiavidnes.com/obiava/47415/sex-shop-sexsale---udovolstvie-dostypno-za-vseki

Курс по аржентинско танго само за жени с Танго Порта
На 6 ноември 2012 г. Tango Porta започва нов курс по аржентинско танго САМО ЗА ЖЕНИ. Курсът има за цел да обучи
всички дами на изкуството да водят и да следват, което ще им даде възможност да развият по-завършени умения и
по-задълбочено разбиране на ролите, които двамата партньори в една двойка играят в аржентинското танго. Курсът
ще се провежда всеки вторник и четвъртък от 20:30 ч. до 21:30 ч. в Зала 1 на бул. Дондуков 11, София. Всички желаещи
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са добре дошли!
Курсът САМО ЗА ЖЕНИ е с ограничен брой места.
За записване: тел. 0878 329556 - Сладжан Джокич.
За повече информация: www.tangoporta.eu или facebook: Tango Porta.
http://zala1.com/arjentinsko-tango/tango-porta/woman-only/
Заповядайте!
http://obiavidnes.com/obiava/47414/kurs-po-arjentinsko-tango-samo-za-jeni-s-tango-porta

превод от български на немски
Нашият уеб сайт ви предлага някои ot най-добрите заклети преводачи в областта . Интересувате се от точен превод от
и на немски ?!
http://obiavidnes.com/obiava/47413/prevod-ot-bylgarski-na-nemski

Гледай над 1000 филма онлайн
HDfilmi.com е сайт от ново поколение за филми онлайн , който повиши изискванията за качество на филмите, както и
тяхното бързо зареждане. Ние знаем, точно как да конвертираме и настроим филмите, за да остане за вас само
забавлението. В жанра се чувства сериозна липса на добри онлайн филми сайтове, които безспорно са номер едно убиец
на скуката. Вече всеки може да гледа онлайн, стига да иска дори от офиса, кухнята, работното място. Ако все пак някой
от филмите ви забива (случва се много рядко), изчакайте едно късо кафе време, тъй като файловете са разположени на
далечен международен сървър ! Поздрави, екипа на hdfilmi.com сайта за filmi online
http://obiavidnes.com/obiava/47411/gleday-nad-1000-filma-onlayn

Радиатори и камини за отопление
Темата с контролът на генерираната енергия, изчерпана за отопление на избраното помещение или охлаждане,
постоянно е бил с централно място в предположенията за климатизация и отопление.
http://obiavidnes.com/obiava/47409/radiatori-i-kamini-za-otoplenie

Детективска Агенция Фокс- Детективски Услуги-Стара Загора
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с частните детективи, които са
бивши служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/47407/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-stara-zagora
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Детективска Агенция Фокс -България 0888400413-Услуги За Цялата Страна
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с частните детективи, които са
бивши служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/47406/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413-uslugi-za-cyalata--strana

Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с частните детективи, които са
бивши служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/47405/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-predlaga-detektivski-uslugi-ot-chastni

Глобал БГ-туроператор и турагент
Фирма Глобал БГ съществува от 2005 година като туроператор и туристически агент във Варна. Фирма, като
партньор на руски туроператор «БРАВЫЙ ТУРИСТ», продава чартерни билети до Москва на много изгодни цени.
Собствен туристически продукт е пътувания до Русия и до Израел. Организираме почивки в хотели по Черноморското
крайбрежие. През зимата предлагаме почивки в планинските курорти на България – Банско, Боровец, Пампорово,
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Чепеларе. Фирма организира международен детски фестивал в гр.Варна.http://globalbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/47404/global-bg-turoperator-i-turagent

2-стаен апартамент под наем, обзаведен, Кършияка - ул. Братя Търневи
Нов малък 2-стаен апартамент в Кършияка на ул. Братя Търневи, напълно обзаведен с нови мебели и ел. уреди, климатик.
Представлява: хол с кухненски бокс; преходна спалня - обзаведена с легло и голям гардероб; луксозна баня и WC.
Апартаментът е на партерно ниво, входната врата за двора на кооперацията се заключва. НАЕМ: 350 лева. За
контакти: 0878 867 009, 032960065 Ваня
http://obiavidnes.com/obiava/47402/2-staen-apartament-pod-naem-obzaveden-kyrshiyaka---ul-bratya-tyrnevi

Експресни преводи и легализация на документи
Качествени и експресни преводи, извършени от опитни преводачи.
Екип от опитни преводачи, който отговоря на всички изискванията на нашите клиенти.
Преводи и легализация от и на повече от 30 езика.
Чрез нас Вие получавате качествен превод и легализация, в определения от вас срок, на изключително конкурентни цени!
гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики” 28,
тел.: 094/ 990166, факс 094/ 99 11 09, GSM: 0878 201 177,
e-mail: vidin@nov-vek.org
web: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/47398/ekspresni-prevodi-i-legalizaciya-na-dokumenti

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Пловдив , Бургас , Пазарджик
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/47397/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---plovdiv--burgas--pazardjik
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Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Пловдив , Бургас , Пазарджик
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/47396/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---plovdiv--burgas--pazardjik

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Пловдив , Бургас , Пазарджик
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
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Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/47395/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---plovdiv--burgas--pazardjik

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/38190/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-izneveri-i-brachni--bezplatni-k

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
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Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/47393/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/47392/parochistachka-stiym-mop-x5

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
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www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/47391/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/47389/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900 $ НА МЕСЕЦ
http://easymoneybg.ovo.bg/ - ЩЕ ВИ ПОКАЖА КАК СТАВА ВСИЧКО

!

-

ЕТО

ТУК-

Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/47388/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
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http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/47387/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/47386/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/47385/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Компаньонки от Top BG Escorts
topbgescorts.com не е поредният сайт за ескорт, a единственият сайт, в който ще намерите независими елитни
компаньонки работещи на нормални цени, секс запознанства с хомо-, хетеро- и бисексуални, масажи, виртуален секс, и
много други. С мобилна версия!
http://obiavidnes.com/obiava/47382/kompanyonki-ot-top-bg-escorts

ТЪРСЯ ВЪЗБУДЕН БАТКО С ТВЪРД КУР И ПАЛАВО ЕЗИЧЕ!
ЗДРАВЕЙ, СЛАДУР :) ТЪРСЯ СИ НЕАНГАЖИРАЩА ВРЪЗКА С ПО ГОЛЯМО ОТ МЕН МОМЧЕ ИЛИ ПО ВЪЗРАСТЕН
МЪЖ.АЗ СЪМ НА 18 ГОДИНИ. ОБОЖАВАМ ДА МЕ ЛИЖАТ И ДА МИ СЕ ПРАЗНЯТ В СЛАДКОТО ПУТЕ.
НИМФОМАНКА СЪМ И СЪМ ЯКО ЗАГОРЯЛА! НЕ ПРЕДЛАГАМ И НЕ ТЪРСЯ НИЩО ЗА ПАРИ! ПРАВЯ ГО САМО ЗА
УДОВОЛСТВИЕ. СНИМКИТЕ В ГАЛЕРИЯТА СА ЛИЧНО МОЙ! НЯМА КАК ДА ВИДИШ НЕЩО ДРУГО ПРИ СРЕЩАТА
НИ. ЗА ДА ПОЛУЧИШ МОЯ СКАЙП ИЗПРАТИ СМС С ТЕКСТ MARIANA НА НОМЕР 1978 И АЗ ЩЕ ТИ ОТГОВОРЯ ДО
НЯКОЛКО МИНУТИ. И МОЛЯ САМО СЕРИОЗНИ ДА МИ ПИШАТ!!!
*Цена за SMS - 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/47381/tyrsya-vyzbuden-batko-s-tvyrd-kur-i-palavo-eziche

ОБОЖАВАМ ДА ЛАПАМ НАДЪРВЕНИ КУРОВЕ!
ОБОЖАВАМ ДА ПРАВЯ СВИРКИ. ДА УСЕЩАМ НАДЪРВЕНИЯ ТИ КУР В УСТАТА СИ И ТОПЛАТА СПЕРМА. ХАРЕСВА
МИ ДОРИ ПОВЕЧЕ ОТ ЕБАНЕТО. АКО И НА ТЕБ ТИ ХАРЕСВА И ТЪРСИШ ЕДНО НОВО СЕКСУАЛНО
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ПРИКЛЮЧЕНИЕ КАТО МЕН ТОГАВА МИ ПИШИ СМС С ТЕКСТ NELI И ГО ИЗПРАТИ НА НОМЕР 1978. ЩЕ
ПОЛУЧИШ МОЯ СКАЙП И ТАМ ЩЕ СЕ РАЗБЕРЕМ КЪДЕ ДА СЕ ВИДИМ. И БЕЗ ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ, МОЛЯ! НЕ
ГО ПРАВЯ ЗА ПАРИ И НЕ ПРЕДЛАГАМ ПАРИ СЪЩО!
*Цената на SMS-a към номер 1978 е 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/47380/obojavam-da-lapam-nadyrveni-kurove

ТЪРСЯ НЕАНГАЖИРАЩА ВРЪЗКА С ЧИСТОПЛЪТЕН И ИЗДРЪЖЛИВ СЕКСУАЛНО МЪЖ
Здравей! Търся си неангажираща връзка. Семейна съм, но отегчена от еднообразието жена. Харесва ми да се срещам с
непознати мъже за по 1-2 часа през деня. На 32 години съм висока и поддържана мацка с голям стегнат бюст и красиво
лице. Моля, с мен да се свързват само дискретни и чистоплътни мъже!!!
Можеш да ме намериш всеки ден в скайп. Ще го получиш, като изпратиш смс с текст RENI на номер 1978.
Не оставям телефона си тук от съображения за дискретност, защото както вече споменах съм семейна жена. Нека да
ми пишат само сериозни мъже!
*Цената на един SMS към номер 1978 е 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/47379/tyrsya-neangajirashta-vryzka-s-chistoplyten-i-izdryjliv-seksualno-myj

Еротичен чат с камера - напълно безплатно и за удоволствието!
Предлагам напълно безплатен еротичен чат пред камера. За да получеш достъп до моята камера и да ме гледаш колкото
пожелаеш трябва да изпратиш смс с текст FREECAM на номер 1978. Онлайн съм почти винаги. Мокра, тясна, възбудена
и готова да задоволя всички твой сексуални фантазии. Много обичам и да гледам мъже как маструбират и свършват
пред мен. Моля да ми пишат само мъже над 18години. И да уточня, че искам да се забавлявам само виртуално! Не съм
компаньонка и не предлагам платен секс. Тук съм само за неангажиращи забавления и секс приключения!
Цена на СМС - 4.80 с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/47378/erotichen-chat-s-kamera---napylno-bezplatno-i-za-udovolstvieto

ИСКАШ ЛИ ДА ЧУКАШ СТЕГНАТАТА МИ И МОКРА СЛИВА?
ПАДАШ ЛИ СИ ПО КРАСИВИ И ДОСТЪПНИ ЖЕНИ? ИСКАШ ЛИ ДА ТИ ПОДАРЯ ЕДИН НЕЗАБРАВИМ РАЗТЪРСВАЩ
ОРГАЗАМ- ПРОСТО ТАКА ЗА УДОВОЛСТВИЕТО? БИЛ ЛИ СИ НЯКОГА С ИСТИНСКА НИМФОМАНКА? АКО ИСКАШ
ДА УСЕТИШ КАКВО Е ДА СИ С ЖЕНА, КОЯТО ЗНАЕ КАК ДА ТЕ ЗАДОВОЛИ МАКСИМАЛНО- ЗНАЧИ Е ВРЕМЕ ДА СЕ
ЗАПОЗНАЕШ ЛИЧНО С МЕН! УДОБНО МИ Е ДА СЕ РАЗБЕРЕМ В СКАЙП. ТАКА ЩЕ БЪДЕ ДИСКРЕТНО И ЗА ДВАМА
НИ! ЗА ДА ПОЛУЧИШ МОЯ СКАЙП МИ ИЗПРАТИ СМС С ТЕКСТ VIKTORIA НА НОМЕР 1978
*Цената на един SMS към номер 1978 е 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/47377/iskash-li-da-chukash-stegnatata-mi-i-mokra-sliva

БОГАТА НО САМОТНА ЖЕНА СПОНСОРИРА МЪЖ
ТЪРСЯ СИ ЛИЧЕН КОМПАНЬОН. ДА ИЗЛИЗАМЕ ЗАЕДНО НА КИНО, ВЕЧЕРЯ, БАРОВЕ. ДА МЕ ПРИДРУЖАВА НА
ПОЧИВКИ И БИЗНЕС ПЪТУВАНИЯ. ПЛАЩАМ 200ЛЕВА НА СРЕЩА 2-3 ЧАСА ИЛИ ПОВЕЧЕ, АКО АНГАЖИМЕНТА Е
ЗА ПЪТУВАНЕ. ОСИГУРЯВАМ БЕЗПЛАТЕН АПАРТАМЕНТ И ПОКРИВАМ ВСИЧКИ РАЗХОДИ. МОЛЯ С МЕН ДА СЕ
СВЪРЗВАТ САМО КУЛТУРНИ И НЕЖНИ МЪЖЕ. ОБЯВАТА МИ Е СЕРИОЗНА- ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЪЩО. АЗ ЖИВЕЯ
В СОФИЯ. МОЖЕ И МЪЖЕ ОТ ПРОВИНЦИЯТА, АКО ИСКАТ ДА ДОЙДАТ В СОФИЯ И ДА ЖИВЕЯТ ТУК. ИСКАМ ДА
МИ ПИШАТ САМО ПЪЛНОЛЕТНИ И СЕКСУАЛНО АКТИВНИ МЪЖЕ! ЗА ВРЪЗКА С МЕН- СМС НА НОМЕР 1978 С
ТЕКСТ MARINA И ЩЕ ВИ ОТГОВОРЯ ВЕДНАГА.
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*Цената за един SMS - 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/47376/bogata-no-samotna-jena-sponsorira-myj

ВЪЗБУЖДАМ СЕ КОГАТО МЕ ГЛЕДАТ КАК МАСТРУБИРАМ!
ИМАМ ЕДНО НЕПРИЛИЧНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. МНОГО СЕ ВЪЗБУЖДАМ КОГАТО НЕПОЗНАТИ МЪЖЕ МЕ ГЛЕДАТ В
СКАЙП КАК СИ ГАЛЯ МАЛКАТА МОКРА ПУТЧИЦА И СИ ВКАРВАМ ПРЪСТЧЕТА ИЛИ ВИБРАТОР. САМИЯТ ФАКТ,
ЧЕ НЯКОЙ МЕ НАБЛЮДАВА МЕ КАРА ДА ПОЛУЧАВАМ НЕВЕРОЯТНИ ОРГАЗМИ. ИСКАШ ЛИ ДА МЕ ГЛЕДАШ И ДА
СВЪРШИМ ЗАЕДНО? ТОГАВА ИЗПРАТИ СМС С ТЕКСТ NINA НА НОМЕР 1978 И ЩЕ ПОЛУЧИШ МОЯ СКАЙП.
*Цената за един SMS - 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/47375/vyzbujdam-se-kogato-me-gledat-kak-mastrubiram

АЗ СЪМ МИСТРЕС МАРТИНА. АЗ СЪМ СЕКСАПИЛНА И ВЛАСТНА ГОСПОДАРКА. BDSM, СТРАП ОН С ПЕНИС
КОЛАН, БОНДАЖ, ПИССИНГ, СКАТ, ФЕМИНИЗАЦИЯ, БИЧУВАНЕ, ФУУТ ФЕТИШ, ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЯ,
ФИСТИНГ, СА САМО МАЛКА ЧАСТ ОТ ТЕЛЕСНИТЕ НАКАЗАНИЯ И МЪЧЕНИЯ, КОИТО ЗАСЛУЖАВАТ МОИТЕ РОБИ!
ТЪРСЯ ЛИЧНИ РОБИ, КОИТО ДА МИ СЛУЖАТ И ДА СЕ ПОДЧИНЯВАТ НА ВСЯКА МОЯ ЗАПОВЕД.
АЗ СЪМ ВСИЧКО, КОЕТО ДРУГИТЕ НЕ СА! АЗ СЪМ МИСТРЕС МАРТИНА! БЕЗ ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. ЗА ВРЪЗКА
С МЕН СМС С ТЕКСТ MARTINA НА НОМЕР 1978
*Цената за един SMS към номер 1978 е 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/47374/az-sym-mistres-martina-az-sym-seksapilna-i-vlastna-gospodarka-bdsm-strap-on-s

Предлагам абсолютно безплатен еротичен чат пред камера!
Възбудена, мокра, тясна и готова да задоволя всички твой сексуални желания. Много обичам и да гледам мъже как
маструбират и свършват пред мен. Моля, само пълнолетни да ми пишат. Искам да уточня, че искам да се забавлявам
само виртуално! Не съм компаньонка и не предлагам платен секс, а само за неангажиращи забавления и секс приключения!
Ако искаш да получиш достъп и да ме гледаш колкото пожелаеш трябва да изпратиш SMS с текст SEXCAM на номер
1978 и ще получиш инструкции как да ме намериш. Почти винаги съм онлайн!
*Цената за един SMS - 4.80 лв. с ДДС.
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http://obiavidnes.com/obiava/47373/predlagam-absolyutno-bezplaten-erotichen-chat-pred-kamera

Възбудена и гореща съм
Перверзна и чаровна едрогърда брюнетка предлага СЕКС срещи и виртуални забавления. Изпълнявам всичките ти
желания пред камера и на живо!
Ако си пълнолетен, пиши ми като изпратиш KATI на номер 1978 за връзка с мен!
Цена за SMS - 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/47372/vyzbudena-i-goreshta-sym

СЕКС през GSM! Порно за мобилни телефони!
Най-различни категории порно за мобилен телефон: големи цици, порно звезди, модели , черни, руси, бивши гаджета,
фетиш, баби, лесбийки, мкбч, дебелани, тинейджърки, секс в двора, травестити, секс камери, гейове, и др. Гледайте секс
клипове през Вашия GSM навсякъде и по всяко време без никой да разбира!
За да получите достъп, изпратете SMS с текст BGPORNO на кратък номер 1983.
*Цената на един SMS към номер 1983 е 6.00 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/47371/seks-prez-gsm-porno-za-mobilni-telefoni

Къде си, батко? Загоряла съм и те желая!
Търся надарен батко, надървен и готов за сексуален подвиг! Пиши ми СМС с текст BATKO на кратък номер 1978, за да
знам, че си ти! Само 4.00 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/47370/kyde-si-batko-zagoryala-sym-i-te-jelaya

Космата пичка търси сериозен ебач!
Ако си падаш по косматите пичета, аз съм твоето момиче. Искам да си намеря някой по-сериозен и надарен батко да ме
клати. Обичам топла сперма по тялото и в устата. Ако искаш да се видим, изпрати ми смс с текст KOSMATA на номер
1978. Нямам търпение да ми го набуташ.
*Цената за един SMS - 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/47369/kosmata-pichka-tyrsi-seriozen-ebach

18+ ГОРЕЩИ И ВЪЗБУДЕНИ МОМИЧЕТА ПРЕДЛАГАТ БЕЗПЛАТЕН ЕРОТИЧЕН ЧАТ
Само сега можеш да получиш 100% безплатен достъп до техните камери 24 часа в денонощието. 7 дни в седмицата.
Секси лезбиики, вибратор шоу, еротични танци, маструбация и нестандартни забавления само сега- НАПЪЛНО
БЕЗПЛАТНО. За да получиш достъп- изпрати смс с текст SHOW на номер 1978
*Цената на един SMS към номер 1978 е 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/47368/18-goreshti-i-vyzbudeni-momicheta-predlagat-bezplaten-erotichen-chat

Очаквам SMS за страстно изживяване. Имам терен!
Модел съм на еротично бельо и ми харесва да се снимам в предизвикателни пози или съвсем голичка. Скайпът ми ще
получите след като изпратите смс с текст BABY на номер 1978 Отговарям на всички! Моля само сериозни и пълнолетни
да ми пишат!
*Цената на един SMS към номер 1978 е 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/47367/ochakvam-sms-za-strastno-izjivyavane-imam-teren

МАЛКА СЛАДУРАНКА ТЪРСИ БАТКО ЗА СЕКС
АЗ СЪМ КАРИНА- МАЛКА И СЛАДКА БЛОНДИНКА. САМО НА 19 ГОДИНИ СЪМ И НЯМАМ ОПИТ В СЕКСА. ТЪРСЯ
МЪЖ, КОЙТО ДА МЕ НАУЧИ НА ВСИЧКО. ПИШИ МИ СМС С ТЕКСТ KARI на НОМЕР 1978 (4.80 лв.)
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http://obiavidnes.com/obiava/47366/malka-sladuranka-tyrsi-batko-za-seks

Прогнози за футболни мачове
Тръпката от спортните залагания е голяма, но когато залогът не е обоснован, опасността от загуби също е голяма.
Доверете се на нашите спортни прогнози и заложете на сигурното.
http://obiavidnes.com/obiava/47348/prognozi-za-futbolni-machove

превод на френски език
Необходим ви е специализиран превод на френски език ?! Нашата онлайн страница прави предложение с някои ot
най-опитните специалисти в сферата . .
http://obiavidnes.com/obiava/47347/prevod-na-frenski-ezik

Thinxstore - Магическа скулптура "Морски Живот"
Заповядайте в магазинa ни на адрес гр. София, бул.“ Ген. Тотлебен“ 45
и вижте продуктите ни, които развиват визуалните, моторните, конгнитивните, логическите и артистичните умения
на децата.
Когато поставите металните форми върху цилиндричната база те магически ще се задържат върху нея. Тайната е в
силния магнит, скрит в базата. Играта развива пространственото мислене на детето и усещането му за баланс.
Комплектът съдържа цветни стикери за животните
Работното ни време е
От понеделник до петък от 13 до 19ч.
Събота от 10:30 до 16ч.
Неделя – почивен ден.
телефон за контакт: 0877 637 517
присъедините към нас на
http://www.facebook.com/pages/Thinx-Store/300126903363713
Разгледайте и нашия online-магазин:
http://www.thinxstore.com
Thinxstore
http://obiavidnes.com/obiava/47344/thinxstore---magicheska-skulptura-morski-jivot

лични предпазни средства
Подбирате изпипана predpazni sredstva ?! Изключителен отбор на най-различни изделия и изгодни предложения .
http://obiavidnes.com/obiava/47342/lichni-predpazni-sredstva

Интериорните врати - как се ценообразуват
Вратите отдавна вече не се използват само за преграда между две помещения. Те са част от интериора, допълват го и
неслучайно цената на интериорната врата зависи и от дизайна й.
http://obiavidnes.com/obiava/47341/interiornite-vrati---kak-se-cenoobrazuvat

Братя Градеви
Ако ще сменяте интериорните врати в панеленото си жилище, но не желаете да сменяте касата, то попаднали сте на
правилното място. Системата Братя Градеви е специално създадена именно за вратите в панелките, където
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демонтажът на съществуващите каси е много труден. Предлагаме Ви врати с алуминиеви каси, които покриват стени с
всякакви широчини. Вратите са алуминиеви и стъклени в различни цветове.
http://obiavidnes.com/obiava/47335/bratya-gradevi

ЕВТИНА ИЗРАБОТКА НА САЙТ - ПРОМОЦИЯ - 60.00 лв, 80.00 лв.
ИЗРАБОТКА НА САЙТ - ПРОМОЦИЯ:
НЕВЕРОЯТНО ГОЛЕМИ ОТСТЪПКИ !!! ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ.
G-World WEB Art - ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ПОСЕТЕТЕ:
http://WWW.SITEONEBG.COM
ИЗРАБОТКА НА САЙТ - 60.00 лв;
Изработка на Динамичен сайт - 80.00 лв.
ОНЛАЙН МАГАЗИН + хостинг - САМО ЗА 129 лв !!!
Изработка на Сайт за Недвижими имоти - 299 лв.,
Изработка на Сайт за Автокъща - 299 лв.,
Изработка на Сайт за Туристическа агенция - 299 лв.
Евтино изработване на УНИКАЛНИ сайтове.
G-World WEB Art- Ние ще изработим за Вас сайта, от който имате нужда.
КАЧЕСТВО на АТРАКТИВНО НИСКИ ЦЕНИ.
Направете разумен избор - УНИКАЛЕН сайт, изработен от нашия екип!
Не забравяйте, че в съвременния свят, сайта ви е денонощно работещ ваш офис, който представя бизнеса или
интересите Ви 24 часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, без разходите за физически офис ( заплати за персонал,
осигуровки, разходи за ток, вода, наеми и т.н. ) в СВЕТОВЕН мащаб.
Доказано е, че особено по време на криза оцеляват и са с по-благоприятен старт след отминаването и фирми, които по
време на нея са направили инвестиции в популяризиране на дейността си.
Направете разумен избор - УНИКАЛЕН сайт, изработен от нашия екип.
ЕВТИНА и КАЧЕСТВЕНА ИЗРАБОТКА НА САЙТ.
Web site: http://WWW.SITEONEBG.COM
Skype: zed7774
GSM: +359 88 505 45 86
E-mail: g100 [at] mail.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47334/evtina-izrabotka-na-sayt---promociya---6000-lv-8000-lv

Колко можеш да спечелиш от Оналйн Покер Турин
В края на Август се завъртяха няколко милиона в онлайн покер турнири по цял свят. Най-щедри бяха от PokerStars $55
Red Spade, чиято награда бе един милион допара.
http://obiavidnes.com/obiava/47333/kolko-mojesh-da-spechelish-ot-onalyn-poker-turin

Кутии за вашето семейство
Търсите кутии директно от производителя. Ние ще ви осигурим богат избор от всякакъв вид кутии на доста ниска цена.
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http://obiavidnes.com/obiava/47331/kutii-za-vasheto-semeystvo

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/47328/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с частните детективи, които са
бивши служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/47327/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-изневери,
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фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с частните детективи, които са
бивши служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/47326/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Детективска Агенция Бургас- Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с частните детективи, които са
бивши служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/47325/detektivska-agenciya-burgas--foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Топ игри с коли
Поднасяме регистър за топ игри в специализираната интернет страница Napred.bg . Променете битието си !
http://obiavidnes.com/obiava/47323/top-igri-s-koli

Агенция за запознанства
Ако Ви е необходим партньор,с когото да споделите живота си или търсите неангажираща връзка – решението е
Агенция за запознанства „Купидон 007”.Ще организираме за Вас срещи,запознанства,консултации с утвърдени
специалисти в областта на психологията при преференциални цени.Посетете специализираните ни курсове за мъже и за
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жени.Информацията,която ще получите ще ви помогне по-бързо да установите контакт с подходящия партньор.
Анонимността е гарантирана.За да се запознаете по-подробно с услугите,които предлагаме посетете сайта ни.
http://obiavidnes.com/obiava/47322/agenciya-za-zapoznanstva

Италиански език за ученици
Учебен център Орбис организира обучение по италиански език за ученици от 5 до 7 клас, начално ниво. Обучението е 50
учебни часа. Работи се по системата Progetto Italiano Junior – специално разработена за юноши. Развиват се всички
умения – писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Въвежда се разнообразна лексика, свързана с италианската
история, култура, кухня, спорт. Занятията се провеждат в събота по 3 учебни часа от 10.00 до 12.00. Начало:
8.11.2012г.
Цена 160лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас и преподавателя време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47319/italianski-ezik-za-uchenici

Начален курс по италиански език
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена: 250 лева
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47318/nachalen-kurs-po-italianski-ezik

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
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Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47317/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47316/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
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технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47315/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

GPS сензори
Невероятен избор от най-разнообразни марки , както и умопомрачаващи оферти . Избирате качествени GPS за вода ?!
http://obiavidnes.com/obiava/47311/gps-senzori

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на згради и
Графичен дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на згради и Графичен дизайн. Цялостен
интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/47310/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-zgra

ФАЯНС,НАСТИЛКИ,ВиК,ГИПСКАРТОН,ШПАКЛОВКА,БОЯДИСВАНЕ,РЕМОНТ
БАНЯ-МАЙСТОРИ,ДОГОВОР

НА

ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ :
* ОБЛИЦОВКИ: фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор, полагане на мокет, балатум и др.
* МОНТАЖИ НА: тоалетни чинии, казанчета, умивалници, батерии, душ кабини, вани, бойлери, аксесоари ,
лайсни,ревизионни отвори,вентилатори.
* БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ: шпакловки, боядисване с бял и цветен латекс, блажно боядисване, лепене на тапети,
пръскани и декоративни мазилки.
* ДРУГИ:
- Монтаж на ГИПСКАРТОН-окачени тавани,преградни стени,предстенни обшивки.Интериорни решения.
- ЗИДАРИЯ- на тераси,преди монтаж на дограма; изграждане на ново разпределение на стени и др.
- УСВОЯВАНЕ на тераси към стаи.
- ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ на тераси, стени, тавани,жилища, мазета и влажни помещения.
- ОБРЪЩАНЕ на врати и прозорци след поставяне на нова дограма.
- ВиК -професионален ДЕМОНТАЖ и МОНТАЖ на всички видове водопроводни мрежи..
- МОНТАЖ на ДОГРАМА-BRUGMAN,WEISS PROFIL,КОМАРНИЦИ,ЩОРИ.
- Предлагаме КАЧЕСТВЕН НЕМСКИ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ-БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ И ПОДЛОЖКА, ЕСТЕСТВЕН
ТРИСЛОЕН ПАРКЕТ,МАСИВЕН ПАРКЕТ.
- КЪРТЕНЕ.ИЗВОЗВАНЕ на строит.отпадъци.
- Снабдяваме с материали БЕЗ НАДЦЕНКА.
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД.Дизайнерска консултация и коректност. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И СРОКОВЕ.
ДМ СТРОЙ ЕООД Ви предлага БОГАТИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ,ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ,за
да осъществите с лекота предстоящия Ви ремонт.Екипът ни се състои от строителен инжинер,технически
ръководител и опитни майстори,доказали качествата си на различни обекти.
Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889 240 656, 0877 670 055,
dmstroy.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47309/fayansnastilkivikgipskartonshpaklovkaboyadisvaneremont-na-banya-maystoridogov

Здравейте аз съм петър чернокоско и младо момче на 26 годишен 55 килограма от софия и от люлин едно и спешно търся
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само сериозни запознанства с млади и неопитно момиче предлагам удоволствия по желание секс и още нещо желая да
смучам сладко и малко пиче без заплащане на вас терен за повече информация търсете ми на тел : 0877637211 или на тел
: 0896262713 моля тази обява е лична мойта и за дискретно от петър
http://obiavidnes.com/obiava/47306/zdraveyte-az-sym-petyr-chernokosko-i-mlado-momche-na-26-godishen-55-kilograma-ot-so

Винтови компресори
Различни Компресори за въздух за всякакви индустриални предприятия. Можете да разгледате продуктовата гама от
Компресор в уебсайта ни.
http://obiavidnes.com/obiava/47305/vintovi-kompresori

Studio for rent center city Sofia Bulgaria 210 euro month
If you looking for cheap central located Sofia apartment. This completely refurnished one - bedroom apartment for rent in Sofia is
located in the top center of Sofia, just minutes walk from everything the center of Sofia can provide - shops, galleries, restaurants,
bars, etc. It is located on one of the most famous streets in Sofia - Solunska Str. It is 2 minutes away from Vitosha Blvd. and the
Court Palace. The Bulgarian National Bank, Sheraton hotel, the National Art Gallery and Sveta Nedelq church are 5 minutes by
foot. In the apartment you will find modern furniture that is up - to - date with the latest trends. The living room is equipped with a
TV with cable and a DVD player. Along with the Internet access this ensures that you will never lack entertainment whilst in the
apartment. The spacious bedroom has a comfortable queen size bed for your rest. There is also a desk that can be used if you want
to work on your laptop. The kitchen is has a fridge, washing machine, oven with a stove and all the rest of the appliances that you
need. The only slight disadvantage of the apartment is that it is on the 2th floor of the building and as most old structures in the
center it does not have a lift. This apartment is the perfect choice for people who want to be in the heart of the city and have all the
facilities it can offer at their doorstep.
http://obiavidnes.com/obiava/47303/studio-for-rent-center-city-sofia-bulgaria-210-euro-month

Изкупувам земеделска земя в цяла северна България
Високи цени.
Безплатна подготовка на документи.
Плаща веднага.
Тера Трейд Г.О. ЕООД
0888284727 / 0888288294
0618 23813
http://obiavidnes.com/obiava/47302/izkupuvam-zemedelska-zemya-v-cyala-severna-bylgariya

Изкупувам земеделска земя в цяла северна България
Високи цени.
Безплатна подготовка на документи.
Плаща веднага.
Тера Трейд Г.О. ЕООД
0888284727 / 0888288297
0618 23813
http://obiavidnes.com/obiava/47301/izkupuvam-zemedelska-zemya-v-cyala-severna-bylgariya

Изкупувам земеделска земя в цяла северна България
Високи цени.
Безплатна подготовка на документи.
Плаща веднага.
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Тера Трейд Г.О. ЕООД
0888284727 / 0888288297
0618 231813
http://obiavidnes.com/obiava/47300/izkupuvam-zemedelska-zemya-v-cyala-severna-bylgariya

битова техника на добри цени
Мислите за подбрана tehnika za doma - hai.bg ?! Изключителен подбор на най-разнообразни марки , както и
умопомрачаващи промоции .
http://obiavidnes.com/obiava/47299/bitova-tehnika-na-dobri-ceni

ДЕТЕКТИВСКА агенци АЯКС - изневери,издирване,проучване,справки
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.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/47297/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/47296/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
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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.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/47295/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Детективска агенция АЯКС Частен детектив-Ямбол
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/47294/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-yambol

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
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.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/47293/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
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
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насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/47292/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47290/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/47289/detektivska-agenciya-star-0885350440
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Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/47288/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/47283/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
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>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/47282/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
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Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/47281/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Шперплат - хидрофобен / водоустойчив - ДОКАЗАНО НИСКИ ЦЕНИ !
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ Планет Строй 2008 ООД предлага:
ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
• Вилици, поцинковани
• Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр.гайки, поцинковани
• ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости - внос от САЩ:
OSB-3 – размер: 8.7x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 9.5x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 11.1x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 15.1х1220х2440мм;
OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0888416733; 0884266912; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/47280/shperplat---hidrofoben--vodoustoychiv---dokazano-niski-ceni-

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
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ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/47275/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/47274/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
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0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/47273/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" извършва следните
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултаций.
- Разкриване и доказване на изневери.
- Фирмени проучвания.
- Консултаций на фирми относно сигурноста.
- Установяване и издирване на лица.
- Частен детектив - Разследване.
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители.
- "откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер.
- GPS системи за проучване и установявяне.
- Други ефективни услуги...
Дискретноста на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413, 0897024504, 0879527229.
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-fox.infojoker.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47250/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
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тел:02/9865435
0877696928, 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/47249/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Find comedies in similarmovies.org
Търсите Movies similar to ? Предоставяме ви да намерите информация за Similar movies . Погледнете нашия уеб адрес за
Horror movie finder .
http://obiavidnes.com/obiava/47244/find-comedies-in-similarmoviesorg

Адванс Интернешънъл Транспорт Инк
Фирма Адванс Интернешънъл Транспорт Инк. предлага въздушен, морски, сухопътен и железопътен транспорт на
товари, най-основно от и за Източна Европа, Близкия Изток и ОНД. Занимаваме се с превоз на извънгабаритни товари,
халета, опасни товари, контейнери и други.
http://obiavidnes.com/obiava/47243/advans-interneshynyl-transport-ink

поставяне на газов инжекцион
Нагас БГ извършва монтаж, ремонтна дейност и диагностика на всякакъв газов инжекцион. Продаваме газов инжекцион
на ниски цени и разполагаме с инжекцион на най големите производители. Специалистите ни ще инсталират перфектно
всякакъв вид инжекцион.
http://obiavidnes.com/obiava/47240/postavyane-na-gazov-injekcion

www.wedding-box.eu
Търсите Podaraci za Koleda ? Имате възможността да намерите информация за Коледни аксесоари . Коледни подаръци
за деца ще видите тук .
http://obiavidnes.com/obiava/47239/wwwwedding-boxeu

Thinxstore-Пумпал
Заповядайте в магазинa ни на адрес гр. София, бул.“ Ген. Тотлебен“ 45
и вижте продуктите ни, които развиват визуалните, моторните, конгнитивните, логическите и артистичните умения
на децата.
Представяме ви „Пумпал”. Това е една страхотна метална версия на все по-популярния пумпал. При завъртането
ярките му цветове се смесват и той засвирва.
Работното ни време е
От понеделник до петък от 13 до 19ч.
Събота от 10:30 до 16ч.
Неделя – почивен ден.
телефон за контакт: 0877 637 517
присъедините към нас на
http://www.facebook.com/pages/Thinx-Store/300126903363713
Разгледайте и нашия online-магазин:
http://thinxstore.com/
http://obiavidnes.com/obiava/47235/thinxstore-pumpal
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ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47234/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

Детективска агенция Анаграма - 24часа детективски услуги
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47233/detektivska-agenciya-anagrama---24chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - 0887605798,0878747345
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
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събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47232/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/47231/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
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Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/47230/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/47229/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на згради и
Графичен дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на згради и Графичен дизайн. Цялостен
интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel. http://www.facebook.com/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/47226/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-zgra

Interior Exterior 3D design
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на згради и Графичен дизайн. Цялостен
интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/47225/interior-exterior-3d-design

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Дететивска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/47224/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-stara-zagora

Детективска Агенция Инкогнито - Детективски Услуги
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Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Дететивска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/47223/detektivska-agenciya-inkognito---detektivski-uslugi

Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с частните детективи, които са
бивши служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/47222/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с частните детективи, които са
бивши служители на МВР с дългогодишен опит!
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Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/47221/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с частните детективи, които са
бивши служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/47220/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Мезонет, 111.5м2, с Акт16, Въстанически - ул. Асен Христофоров, 41 000 Евро
СПЕШНО! Мезонет 111,5 м2 с общите части, 96 м2 застроена площ в кв. Въстанически - ул. Асен Христофоров, на ет. 7
и 8, с акт 16, изложение Юг- Изток. Разпределението на жилището е следното: 1-во ниво - хол с кухненски бокс, WC, и
тераса; 2-ро ниво - 2 спални без преход, кабинет, баня. Завършен на шпакловка и замазка, AL дограма, интериорни врати,
входна блиндирана врата. Цена 41 000 Евро. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня
http://obiavidnes.com/obiava/47218/mezonet-1115m2-s-akt16-vystanicheski---ul-asen-hristoforov-41-000-evro

Ihr Appartement zum Bestprice
Имате нужда от Apartments Luxus ? Можете да откриете сведения за Flats in Sofia . Sofia Apartments ще намерите тук .
http://obiavidnes.com/obiava/47217/ihr-appartement-zum-bestprice

Заваръчни машини за РЕДЗ
Различни Заваръчни машини за ВИГ заваряване. Разгледайте продуктовата гама на Заваръчни машини за ВИГ заваряване
в нашия каталог.
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http://obiavidnes.com/obiava/47216/zavarychni-mashini-za-redz

Kурсова работа за околната среда
Посетете нашата интернет страница за Реферати по екология . Търсите информация за Реферати по екология ? Имате
възможността да откриете информация за екология от Napred.BG на нашата виртуална страница.
http://obiavidnes.com/obiava/47215/kursova-rabota-za-okolnata-sreda

ВиК УСЛУГИ
ВиК услуги ВиК ремонти.Водопроводчик за отстраняване на В и К аварии.Отпушване на канал.Цялостно изграждане на
бани и санитарни помещения.Локално парно-проектиране и изграждане. http://www.vodoprovodi.net 088 66 11 353
http://obiavidnes.com/obiava/47214/vik-uslugi

ВиК Услуги Перник, ВиК ремонти Перник, ВиК Услуги, ВиК ремонти, Водопроводчик Перник
ВиК услуги ВиК ремонти.Водопроводчик за отстраняване на В и К аварии.Отпушване на канал.Цялостно изграждане на
бани и санитарни помещения.Локално парно-проектиране и изграждане. http://www.vodoprovodi.net 088 66 11 353
http://obiavidnes.com/obiava/47212/vik-uslugi-pernik-vik-remonti-pernik-vik-uslugi--vik-remonti-vodoprovodchik-p

ВиК Услуги София, ВиК ремонти София, ВиК Услуги, ВиК ремонти, Водопроводчик София
ВиК услуги ВиК ремонти.Водопроводчик за отстраняване на В и К аварии.Отпушване на канал.Цялостно изграждане на
бани и санитарни помещения.Локално парно-проектиране и изграждане. http://www.vodoprovodi.net 088 66 11 353
http://obiavidnes.com/obiava/47211/vik-uslugi-sofiya-vik-remonti-sofiya-vik-uslugi--vik-remonti-vodoprovodchik-sof

Метални врати от 300 лева
Търсите метални врати от производител? Ние ви предлагаме такива метални врати на цени от 300 лева. Заповядайте
за да си харесате метални врати за входа.
http://obiavidnes.com/obiava/47210/metalni-vrati-ot-300-leva

Водоустойчив шперплат от най-големия Вносител – Планет Строй 2008 ООД
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ Планет Строй 2008 ООД предлага:
ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
• Вилици, поцинковани
• Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр.гайки, поцинковани
• ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости - внос от САЩ:
OSB-3 – размер: 8.7x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 9.5x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 11.1x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 15.1х1220х2440мм;
OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0888416733; 0884266912; 02/9310348;
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www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/47208/vodoustoychiv-shperplat-ot-nay-golemiya-vnositel--planet-stroy-2008-ood

Kindle Fire HD
HD екран (1280 x 800) с поляризационен филтър и антирефлексна технологиия. Ярки цветове и висок контраст от всеки
ъгъл на гледане. Dolby аудио система с уникални дву-канални високоговорители за виртуален съраунд звук. WiFi и
възпроизвеждане на ултрабърз стрийминг. Мощен двуядрен процесор 1.2 GHz с Imagination PowerVR 3D графична карта,
която осигурява висока производителност и висока скорост. С 2 години гаранция за 420 лева на www.promocia.com.
http://obiavidnes.com/obiava/47207/kindle-fire-hd

Консултации по ISО 9001
Компания с голям опит в консултирането на български фирми в процеса на внедряване изискванията на Европейския съюз.
Консултантска компания със собствена работеща интегрирана система за управление по ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS
18001, ISO 27001, HACCP и др. Експертна консултантска помощ, доказала своята ефективност в над 400 успешно
сертифицирани фирми, чрез подход, основан на индивидуални решения на проблемите на клиента.
http://obiavidnes.com/obiava/47204/konsultacii-po-iso-9001

Вила за отдих в Троянски Балкан
Вила „Ивена" в село Бели Осъм разполага с четири двойни стаи и е подходяща за вашата ваканция, уикенд или семеен
празник през цялата година. Близо до природата далече от хаоса, сгушена в тихите поли на Стара Планина Вила „Ивена"
предлага на своите гости възможност за отдих,релакс и спокойствие на достъпни цени.Всяка от стайте разполага със
телевизор с кабелна телевизия а къщата с локално отопление.На ваше разположение е механа и оборудван кухненски
бокс,просторен двор с барбекю и възможност за паркиране на 3 автомобила. В близост до вилата се намират топлите
минерални извори на курортите Чифлик и Шипково, а за любителите на зимните спортове на 15 км от вилата се намира
високопланински курортен комплекс “Беклеме”
http://obiavidnes.com/obiava/47203/vila-za-otdih-v-troyanski-balkan

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/47202/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900 $ НА МЕСЕЦ
http://easymoneybg.ovo.bg/ - ЩЕ ВИ ПОКАЖА КАК СТАВА ВСИЧКО

!

-

ЕТО

ТУК-

Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/47201/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/47200/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/47199/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/47198/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Работно облекло от Каммартон
Кожено работно облекло - усетете комфорта във Вашата бизнес среда с най-подходящото за вас работно облекло.
Разгледайте цялата продуктова гама в каталога ни.
http://obiavidnes.com/obiava/47197/rabotno-obleklo-ot-kammarton

Работно облекло от Каммартон
Кожено работно облекло - усетете комфорта във Вашата бизнес среда с най-подходящото за вас работно облекло.
Разгледайте цялата продуктова гама в каталога ни.
http://obiavidnes.com/obiava/47196/rabotno-obleklo-ot-kammarton

Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор ,Антирадар,Лодка за захранка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -129лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
5 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
6 Риболовен сонар 150лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 46лв
9 Химикалка с вградена камера -60 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 25 лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 15лв
16 Вибриращ колан 65лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
18
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 700лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/47193/masajorivibrokolanicelutronyonizator
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Детективска агенция АЯКС Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/47192/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv

ЧАСТНА ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ - АЯКС - 24
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.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/47191/chastna-detektivska-agenciya---ayaks---24

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/47190/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

ДЕТЕКТИВСКА агенци АЯКС - изневери,издирване,проучване,справки
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
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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.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/47189/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
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.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/47188/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47187/byrzi--krediti--do--1000-lv

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47186/byrzi--krediti--do--1000-lv
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БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47185/byrzi--krediti--do--1000-lv

Ранобудник - Петър Мартинов - транспортни услуги
Фирма “Ранобудник” е над 20 години в сферата на транспортните дейности. Ние реализираме вътрешен и
международен транспорт с товарни автомобили. Превозваме комплектни и групажни товари. Фирмата разполага със
собствен автопарк, с разнообразни по габарити коли, благодарение на който осъществяваме транспортиране на
разновидни по тонаж и високообемни композиции – от 1 до 24 т., включително и горивна цистерна. Всички коли
отговарят на изискванията и се движат с покритието на ЧМР, Отговорност на превозвача, TIR и всички видове
застраховки. Доказани сме като коректен партньор в продължение на много години и имаме възможност да си позволим
достъпни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/47183/ranobudnik---petyr-martinov---transportni-uslugi

унисекс парфюми от hai bg
Трябва ви парфюми ? Имате възможността да намерите сведения за парфюми за нея и него . Разгледайте нашата уеб
страница за детски парфюми .
http://obiavidnes.com/obiava/47179/uniseks-parfyumi-ot-hai-bg

www.prevodachite.com.
Елате на нашия уеб адрес за преводи от заклет преводач . Имате нужда от информация за легализирани преводи ?
Предоставяме ви да съберете сведения за превеждане от немски език на нашия уеб сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/47177/wwwprevodachitecom

Детективски Услуги Фокс 0888400413
Детективска Агенция "Фокс" извършва следните
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултаций.
- Разкриване и доказване на изневери.
- Фирмени проучвания.
- Консултаций на фирми относно сигурноста.
- Установяване и издирване на лица.
- Частен детектив - Разследване.
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители.
- "откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер.
- GPS системи за проучване и установявяне.
- Други ефективни услуги...
Дискретноста на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413, 0897024504, 0879527229.

Страница 63/81

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

28.10.2012

e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-fox.infojoker.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47174/detektivski-uslugi-foks-0888400413

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/47173/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

премахване на татуировки с лазер 50 лева
таттоо студио моника
премахване на татуировки с лазер
корекция на татуировки с лазер
http://www.tattoo-monica.com/
веселин 0888 1234 24
стоян 0888 1234 25
http://obiavidnes.com/obiava/47168/premahvane-na-tatuirovki--s-lazer-50-leva

премахване на перманентен грим с лазер цена 40 лева
таттоо студио моника
премахване на перманентен грим с лазер
веселин 0888 1234 24
стоян 0888 1234 25
http://www.tattoo-monica.com/
http://obiavidnes.com/obiava/47167/premahvane-na-permanenten-grim-s-lazer-cena-40-leva
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Мъдри мисли за живота .
Търсите Мъдрости и сентенции ? Имате възможността да намерите информация за www.napred.bg . Елате на нашата
страница за Мисли на велики хора .
http://obiavidnes.com/obiava/47165/mydri-misli-za-jivota-

frontpeak !!!
Заповядайте на нашата информационна страница за трейдинг услуги и анализи . Желаете информация за трейдинг услуги
и анализи ? Можете да съберете сведения за лидери в трейдинга на нашата страница.
http://obiavidnes.com/obiava/47162/frontpeak-

Вашето покер място в интернет
Сайт номер едно за покер. Всичко за играта уроци, бонуси, новини. Пренесете се в играта само чрез един клик на нашия
сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/47161/vasheto-poker-myasto-v-internet

Window cleaners London
Елате на нашия виртуален адрес за Tenancy cleaners London . Имате нужда от информация за Cleaners1 ? Имате
възможността да откриете информация за Skilled domestic cleaners на нашата информационна страница.
http://obiavidnes.com/obiava/47157/window-cleaners-london

Игри за момичета!!
Трябва ви Игри с прически ? Имате възможността да намерите информация за Игри за момичета . Барби игри ще
откриете тук .
http://obiavidnes.com/obiava/47156/igri-za-momicheta

avtochasti!!
Трябва ви hai.bg ? Имате възможността да намерите информация за avtochasti hai bg . части за автомобили ще
намерите тук .
http://obiavidnes.com/obiava/47151/avtochasti

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-Варна
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с частните детективи, които са
бивши служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
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Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/47150/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-varna

Детективска Агенция Бургас- Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с частните детективи, които са
бивши служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/47149/detektivska-agenciya-burgas--foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с частните детективи, които са
бивши служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/47148/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504
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Най-големите покер сайтове предлагат обучение
За да бъдеш една от големи покер звезди, които участват на огромни турнири като Heartland Poker Tour се изисква
наистина да си добър. Своя опит можеш да започнеш да трупаш още сега най-големите покер сайтове.
http://obiavidnes.com/obiava/47147/nay-golemite-poker-saytove-predlagat-obuchenie

ФАЯНС,НАСТИЛКИ,ВиК,ГИПСКАРТОН,ШПАКЛОВКА,БОЯДИСВАНЕ,РЕМОНТ
БАНЯ-МАЙСТОРИ,ДОГОВОР

НА

ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ :
* ОБЛИЦОВКИ: фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор, полагане на мокет, балатум и др.
* МОНТАЖИ НА: тоалетни чинии, казанчета, умивалници, батерии, душ кабини, вани, бойлери, аксесоари ,
лайсни,ревизионни отвори,вентилатори.
* БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ: шпакловки, боядисване с бял и цветен латекс, блажно боядисване, лепене на тапети,
пръскани и декоративни мазилки.
* ДРУГИ:
- Монтаж на ГИПСКАРТОН-окачени тавани,преградни стени,предстенни обшивки.Интериорни решения.
- ЗИДАРИЯ- на тераси,преди монтаж на дограма; изграждане на ново разпределение на стени и др.
- УСВОЯВАНЕ на тераси към стаи.
- ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ на тераси, стени, тавани,жилища, мазета и влажни помещения.
- ОБРЪЩАНЕ на врати и прозорци след поставяне на нова дограма.
- ВиК -професионален ДЕМОНТАЖ и МОНТАЖ на всички видове водопроводни мрежи..
- МОНТАЖ на ДОГРАМА-BRUGMAN,WEISS PROFIL,КОМАРНИЦИ,ЩОРИ.
- Предлагаме КАЧЕСТВЕН НЕМСКИ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ-БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ И ПОДЛОЖКА, ЕСТЕСТВЕН
ТРИСЛОЕН ПАРКЕТ,МАСИВЕН ПАРКЕТ.
- КЪРТЕНЕ.ИЗВОЗВАНЕ на строит.отпадъци.
- Снабдяваме с материали БЕЗ НАДЦЕНКА.
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД.Дизайнерска консултация и коректност. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И СРОКОВЕ.
ДМ СТРОЙ ЕООД Ви предлага БОГАТИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ,ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ,за
да осъществите с лекота предстоящия Ви ремонт.Екипът ни се състои от строителен инжинер,технически
ръководител и опитни майстори,доказали качествата си на различни обекти.
Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889 240 656, 0877 670 055,
dmstroy.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47146/fayansnastilkivikgipskartonshpaklovkaboyadisvaneremont-na-banya-maystoridogov

Играй игри !!!
Bgflash . Трябва ви информация за Игри от Napred.bg ? Предоставяме ви да откриете сведения за Topigri.bg на нашия
интернет сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/47145/igray-igri-

Детективска агенция АЯКС Частен детектив-Ямбол
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
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http://obiavidnes.com/obiava/47144/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-yambol

Детективска агенция АЯКС Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/47143/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv

ДЕТЕКТИВСКА агенци АЯКС - изневери,издирване,проучване,справки
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.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/47142/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
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-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/47141/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/47140/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
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-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/47139/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

2-стаен апартамент, 56м2, готов за живеене, Въстанически
Ново уютно жилище в 5-годишна кооперация в близост до пазар Хоризонт и магазин Слънчеви лъчи в К. Париж.
Жилището е компактно без преход и в него е живяно 1 месец. Разпределението е следното: дневна с кухненски бокс с
поръчкова кухня с вградени ел. уреди; спалня; баня; тераса и коридор. Апартаментът се продава с част от
обзавеждането. Прилежаща изба 3 м2. Цена: 33 000 Евро. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/47137/2-staen-apartament-56m2-gotov-za-jiveene-vystanicheski

Дефицит на фонологичното осъзнаване !!
Посетете нашия тематичен сайт за За деца с дислексия . Имате нужда от информация за Център за деца с дислексия в
София ? Можете да съберете сведения за Дислексия на нашата информационна страница.
http://obiavidnes.com/obiava/47135/deficit-na-fonologichnoto-osyznavane--

Професионално боядисване на износени кожени салони , волани ,топки на скоростен лост
-Професионално боядисване на износени кожени салони , волани ,топки на скоростен лост
-Ремонт и възстановяване на повредени пластмаси ,дръжки ,кори на врати ,еърбеци ,арматурни табла
-Регенерат на гумени волани
-Повече за нас на адрес WWW.AVTOINTERIOR.COM
АВТОИНТЕРИОР 2000

Тел. 0878 254 354

-Работим с куриери за цялата страна
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http://obiavidnes.com/obiava/47133/profesionalno-boyadisvane-na-iznoseni-kojeni-saloni--volani-topki-na-skorosten-

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/47131/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Kindle Fire
Kindle Fire e напълно фунционален таблет и четец на електронни книги в едно. На него можете еднакво добре да
преглеждате пълноцветни списания, да разлиствате любимите си книги или да гледате видео съдържание локално или в
мрежата. С Kindle Fire имате достъп до игри, приложения, поща, лични документи, книги, списания и всичко, налично в
Интернет. Вземи го сега за 350 лева с 2 години гаранция на www.promocia.com!
http://obiavidnes.com/obiava/47129/kindle-fire

Детективска агенция "Стар"
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/47128/detektivska-agenciya-star

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
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- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/47127/detektivska-agenciya-star-0885350440

ученически пособия !
Имате нужда от пособия за ученици ? Предлагаме ви да откриете информация за пособия за ученици . Разгледайте
нашата страница за hai bg .
http://obiavidnes.com/obiava/47126/uchenicheski-posobiya-

Ел. инструменти
Видове електрически инструменти за пробиване, шлайфане и дупчене - циркуляри за рязане и ъглошлайфове, подходящи за
градината и дома.
http://obiavidnes.com/obiava/47124/el-instrumenti

Коли за бракуване на място
Купува коли,бусове и други за скрап,издава документи веднага за КАТ и данъчно,плаща на място,собствен транспорт, с
възможност в деня,тел. 02/9465436 ,02/4410524,0887901663 ,0898980369 и 0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/47123/koli-za-brakuvane-na-myasto

ДЕТЕКТИВСКА агенци АЯКС - изневери,издирване,проучване,справки
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.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/47121/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

ДЕТЕКТИВСКА агенци АЯКС - изневери,издирване,проучване,справки
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.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
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http://obiavidnes.com/obiava/47120/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
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.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/47119/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Ипотечни Кредити до 200000 за София и Перник
Финансова Институция Отпуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв.
Бързи Ипотечен кредит от 5000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанията се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47118/ipotechni-krediti-do-200000-za-sofiya-i-pernik

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 15 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/45233/byrzi--krediti--do--1000-lv

Пейнт зуум, Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор
ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !,Антирадар,Лодка за захранка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -129лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
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5 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
6 Риболовен сонар 150лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 46лв
9 Химикалка с вградена камера -60 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 25 лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 15лв
16 Вибриращ колан 65лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
18
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 700лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/47116/peynt-zuum-masajorivibrokolanicelutronyonizator

Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
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http://obiavidnes.com/obiava/47115/parochistachka-stiym-mop-x5

Електронна цигара
електронна цигара
електронна цигара eGo-Т 1100 mAh battery.
Най-усъвършенстваната електронна цигара в света за в момента - модел 2012 г.
На вшето внимание. Ново!
успех в опита си да откажете цигарите. Това е най-доброто, което можем да ви предложим.
В комплекта има 2бр цигари.
Закупувайки сега Его-Т, получавате подарък: никотинова течност - Цена: 9. 50лв.
Цена 100лв
Интернет магазини
www. market99. net
www. bgmag. net
www. miramarket. net
www. shopbg. info
www. tehno. shopbg. info
www. miramarket. eu
http://obiavidnes.com/obiava/47114/elektronna-cigara

Детективски Услуги Фокс 0888400413
Детективска Агенция "Фокс" извършва следните
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултаций.
- Разкриване и доказване на изневери.
- Фирмени проучвания.
- Консултаций на фирми относно сигурноста.
- Установяване и издирване на лица.
- Частен детектив - Разследване.
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители.
- "откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер.
- GPS системи за проучване и установявяне.
- Други ефективни услуги...
Дискретноста на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413, 0897024504, 0879527229.
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-fox.infojoker.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47102/detektivski-uslugi-foks-0888400413

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
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-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/47101/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на згради и
Графичен дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на згради и Графичен дизайн. Цялостен
интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/47099/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-zgra

Продавам стероиди UNIPHARM, BW Labs, Omega Labs
Продавам стероиди UNIPHARM, BW Labs, Omega Labs
UNIPHAMA
testosteron propionat 1ml/ 150mg - 6.00 лв
testosteron enanthat 1ml/ 400mg - 6.50 лв
nandrolon decanoat 1ml/ 200mg - 9.00 лв
masteron 1ml/ 100mg - 11.50 лв
trembolon 1ml/ 100mg - 10.50 лв
winstrol 1ml/ 50mg/ - 9.00 лв
OMEGA LABS
Мetandienon 100tabl x 5mg - 25 лв
Stanozolol 100tabl x 5mg - 35 лв
Аnavar 100tabl x 5mg - 70 лв
Black Widow Laboratories 10ml.
Sustanon 300mg/ 1ml -60 лв
Equipose /Boldenon/ 200mg/ 1ml - 75 лв
Masteron 100mg/ 1ml - 90 лв
Tri tren 150mg/ 1ml - 80 лв
Всички медикаменти са с листовки за употреба и Lot. кодове. При покупка на 6 или повече опаковки /без значение на кои
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медикамент/ се формира нова по ниска цена в зависимост от закупеното количество.
Изпраща се с фирма Еконт с опцията "провери преди да платиш" до всички градове.
ЗА ВРЪЗА email - skorpion_od@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47097/prodavam-steroidi-unipharm-bw-labs-omega-labs

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/47093/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/47092/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
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ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ .
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ И АКЦИИ .
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА .
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР .
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА .
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ И ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ ПРОБЛЕМ .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/47091/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на згради и
Графичен дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на згради и Графичен дизайн. Цялостен
интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/47088/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-zgra

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
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e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47083/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ТОП ОФЕРТА №1 КУПУВАМ ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
Купуваме търговски и акционерни дружества с задължения,пред фалит и несъстоятелност на територията на цяла
БЪЛГАРИЯ!!!
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме от длъжност и отговорност .
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
За ЕТ.еднолични търговци не става .
Цените за услугите ни са по договаряне,заплаща се след финализиране на сделката-регистрация и вписване на промяната
в Търговския регистър .
Работим с адвокатски кантори в всички по голями градове на България,или Ваш доверен адвокат ако имате такъв .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на България.
Само при нас веднага Ви отпада солидарната отговорност.
За контакт само на тел.0896948733 7 дни в седмицата от 09.00 до 21.00 часа
http://obiavidnes.com/obiava/47082/top-oferta-1-kupuvam-firmi-s-zadyljeniya-

Детективска агенция Анаграма - 24часа детективски услуги
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47081/detektivska-agenciya-anagrama---24chasa-detektivski-uslugi

Страница 79/81

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

28.10.2012

ТОП ОФЕРТА №1 КУПУВАМ ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
Купуваме търговски и акционерни дружества с задължения,пред фалит и несъстоятелност на територията на цяла
БЪЛГАРИЯ!!!
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме от длъжност и отговорност .
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
За ЕТ.еднолични търговци не става .
Цените за услугите ни са по договаряне,заплаща се след финализиране на сделката-регистрация и вписване на промяната
в Търговския регистър .
Работим с адвокатски кантори в всички по голями градове на България,или Ваш доверен адвокат ако имате такъв .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на България.
Само при нас веднага Ви отпада солидарната отговорност.
За контакт само на тел.0896948733 7 дни в седмицата от 09.00 до 21.00 часа
http://obiavidnes.com/obiava/47080/top-oferta-1-kupuvam-firmi-s-zadyljeniya-

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - 0887605798,0878747345
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
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Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/47078/detektivska-agenciya-hameleon---08876057980878747345

органайзер за задната седалка на колата.
органайзер за задната седалка на колата.
ново!ново!Красиво и удобно!
Органайзерът за кола се поставя на гърба на седалката на шофьора или на пътника до него;
Практично и удобно ще подредите във различните отделения храна,напитки и играчки за детето.
Има место за вестника и чадъра.Предпазва седалката ,доставя удоволствие и ред в колата. Цена 20лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/47077/organayzer-za-zadnata-sedalka-na-kolata
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