ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.12.2012

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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/52387/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 !!!
тел:02/9865435
0877696928, 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
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http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/52385/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

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/52380/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция АЯКС Частен детектив-0888135197
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/52371/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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.
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За контакти:
GSM: 0888400413, 0897024504, 0879527229.
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-fox.infojoker.bg
http://obiavidnes.com/obiava/52947/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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/52946/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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
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http://obiavidnes.com/obiava/52945/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 !!!
тел:02/9865435
0877696928, 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/52944/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
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(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/52943/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/52942/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Детективска агенция - Дискрет
Детективите на агенция "Дискрет" са известни в територията на република България за едни от най-добрите частни
детективи.
Нашите частни детективи имат разнообразен опит и подходящи ресурси и технология, за да доведе до бързо решение за
Вашият случай.Колегите от агенцията са опитни в граждански,наказателни и вътрешни разследвания,включително
Изневяри,фирмени разследванияи др. Наши клиенти са горди да знаят, че са поверили своите чувствителни въпроси на
агенцията ни.
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http://obiavidnes.com/obiava/52941/detektivska-agenciya---diskret

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/52940/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция "СТАР" - 0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
http://obiavidnes.com/obiava/52938/detektivska-agenciya-star---0885350440

Детективска агенция "СТАР" - 0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
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Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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/52936/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/52935/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/52934/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

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
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http://obiavidnes.com/obiava/52933/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска Агенция Фокс-София -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/52925/detektivska-agenciya-foks-sofiya--detektivski-uslugi

ЧТППК ЕДИНСТВО
ЧТППК ЕДИНСТВО изпълнява производство на зърно за селскостопански нужди и за промишлеността. Търгува със
зърнени култури - царевица, ечемик, пшеница, слънчоглед. Лозарски насаждения и добив на грозде. За въпроси и контакти,
адрес: с. Лозица, обл. Плевен, ул. Борис Ганев 53, 0886/ 225 795.
http://obiavidnes.com/obiava/52924/chtppk-edinstvo

Врати за входове с цяла метална каса - модел К3 - 520 лв.
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени МЕТАЛНИ ВРАТИ
• Врата с 2 ламарини 1.5мм х 1.5 мм - оребрена с пълнеж от минерална вата
• Цяла метална каса от 2мм.ламарина-изработва се по размери на зида
• прагове-един или два метални прага според нуждите и нивото
• панти ф20мм
• Врата и каса облепени с мебелно фолио в цвя по избор-издържа на външни условия
• гумено уплътнение
• Заключване - едностранна брава ANBO, патрон секретен LT, бронировка, дръжка с дръжка или топка с дръжка. Цвета
може месинг или инокс.
• Цената е за размери до 2х1 метър и 30см дебелина на зида Над тези размери се доплаща
• Взимане на размери и монтаж за гр. София
• Срок 2-дни
• ДЕМОНТАЖ НА СТАРА КАСА И ВРАТА СЕ ЗАПЛАЩА 20лв.
• Довършителни работи не влизат в цената.
За
Контакти:
http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5
%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/52923/vrati-za-vhodove--s-cyala-metalna-kasa---model-k3---520-lv

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации
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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/52922/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации
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/52921/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации
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/52920/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
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
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-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/52919/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

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
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http://obiavidnes.com/obiava/38190/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-izneveri-i-brachni--bezplatni-k

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,
Чепеларе. Фирма организира международен детски фестивал в гр.Варна.http://globalbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/52916/global-bg-turoperator-i-turagent

Детективска агенция АЯКС Частен детектив-0888135197
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/52913/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Детективска агенция - Дискрет
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888236313
discretiondetective@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/52912/detektivska-agenciya---diskret

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/
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*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/52907/30-50-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/52906/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/52905/30-50-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/52904/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota
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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/52903/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

shstyle.info склад дрехи втора употреба
Склад за дрехи втора употреба на едро.
Търговия на едро с дрехи втора ръка
Second Hand Style е с основна дейност търговия на едро с употребявани дрехи. Фирмата разполага със складовa базa във
Варна, поддържа на склад асортимент сортиран по качество (екстра, първо и второ качество) и сезон (зима, лято и
пролет/есен).
Всички дрехи втора употреба са с произход от Швейцария, Холандия, Дания, Норвегия и САЩ и са придружени със
сертификат за дезинфекция.
В нашите дрехи ще откриете световно известните марки, Adidas, Nike, Puma, Kappa, ESPRIT, Dolce & Gabbana, BOSS,
GUCCI, MOSCHINO, PRADA, Calvin Klein, ARMANI, s.Oliver, H&M, Ferre и още от много други известни марки за дрехи.
Както и много качествени, маркови дрехи на дизайнери и брандове непознати у нас, но известни на световения пазар.
Актуални цени: www.shstyle.info
За повече информация:
E-mail: sales@shstyle.info
http://obiavidnes.com/obiava/52899/shstyleinfo-sklad-drehi-vtora-upotreba

Семеен хотел Стамболов- Велико Търново!
Специална оферта!
Цени, които всеки може да си позволи!
От 15 до 25 лева!
Настаняване в центъра на Историята!
Възрожденска атмосфера и комфорт!
От терасите на стаите се открива неповторима панорама на града!
СТАИТЕ СА ОБОРУДВАНИ С КЛИМАТИК, ВИСОКОСКОРОСТЕН, БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ, САМОСТОЯТЕЛЕН
САНИТАРЕН
ВЪЗЕЛ, КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ!
WWW.HOTELSTAMBOLOV.COM
0878270551
062650082
http://obiavidnes.com/obiava/52894/semeen-hotel-stambolov--veliko-tyrnovo

Семеен хотел Стамболов- Велико Търново!
Специална оферта!
Цени, които всеки може да си позволи!
От 15 до 25 лева!
Настаняване в центъра на Историята!
Възрожденска атмосфера и комфорт!
От терасите на стаите се открива неповторима панорама на града!
СТАИТЕ СА ОБОРУДВАНИ С КЛИМАТИК, ВИСОКОСКОРОСТЕН, БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ, САМОСТОЯТЕЛЕН
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САНИТАРЕН
ВЪЗЕЛ, КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ!
WWW.HOTELSTAMBOLOV.COM
0878270551
062650082
http://obiavidnes.com/obiava/52893/semeen-hotel-stambolov--veliko-tyrnovo

0887232146, фини шпакловки, и гипсова шпакловка, часно лице,започване веднага
Започване веднагa 0887232146
-фини шпакловки.
-гипсови шпакловки.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-топлоизолация.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилкa.
-замазки.
-зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
-гарантирано качество.

-започване веднага.
0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/52892/0887232146-fini-shpaklovki-i-gipsova-shpaklovka-chasno-licezapochvane-vednaga

0882551735 Довършителни ремонти,започване веднага
Започване веднага
0882551735, чсно лице
-фини шпакловки.
-гипсови шпакловки.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-топлоизолация.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
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-зида и измазва комини.
-замазки.
-зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
-гарантирано качество.
-зида и измазва комини.
-започване веднага.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/52891/0882551735-dovyrshitelni-remontizapochvane-vednaga

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/52859/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
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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/52858/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Автоелектро услуги.Посещение на място.Диагностика
Автоелектро услуги.Посещение на място.Ремонт на стартери,алтернатори,аларми.Компютърна диагностика със
специализиран за всяка марка автомобил софтуер.тел.0876318373
http://obiavidnes.com/obiava/52850/avtoelektro-uslugiposeshtenie-na-myastodiagnostika

Врати за мазета и дворове - преграждане на коридор
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени МЕТАЛНИ ВРАТИ
• Метална врата решетка с касова брава с 5 ключа-на грунд
• каса от профил 40х40х1.5
• Врата от профил 40х20х1.5 с пълнеж 20х20х1.5
• Метални решетки около вратата от профил 20х20х1.5
• панти ф20мм
• взимане на размери и монтаж за гр. София
• Срок 2-дни
• Цената на врата решетка с бравата до грунд е 200лв
• Цената на останалото пространство е 50лв. на кв. м. до грунд
За
Контакти:
http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com/%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD
%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/52848/vrati-za-mazeta-i-dvorove----pregrajdane-na-koridor

Врати за входове
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени МЕТАЛНИ ВРАТИ
Цената е 160 лв. кв.м.
Като в цената влиза:
- демонтаж на старата дограма
- достава и монтаж на металната дограма до грунд, секретна брава с патрон и обков.
За
Контакти:
http://www.xn----7sbbediizdzip6bvi.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%80
%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/52843/vrati-za-vhodove

отпушване на канали варна
Аварийно отпушване и почистване на канали по всяко време. Не се знае кога ще се запушат вашите канали и ще трябва да
се реагира спешно. Ние сме способни да отпушим канал за по-малко от 10 минути. За повече информация: 0885 123 123
http://obiavidnes.com/obiava/52842/otpushvane-na-kanali-varna

Детективска агенция АЯКС Частен детектив-0888135197
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
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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/52841/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации
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/52836/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора
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
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-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/52835/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
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
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http://obiavidnes.com/obiava/52834/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

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/52831/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ– гр. Гоце Делчев
МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ– гр. Гоце Делчев, е болница с традиции в съвременната диагностика, активна рехабилитация и
лечение на своите пациенти. Сградата има 11 отделения и 185 легла в стационар. Вътрешно отделение, неврологично
отделение, хирургично, акушеро-гинекологично и т.н. Успеваемост в лечението се постига с помощта на
приемно-консултативния кабинет и клиничната лаборатория, които са в диагностично-консултативния блок.
Лекарският персонал е квалифициран, апаратурата точна, базата удобна за пациентите. Болницата работи по договор
с НЗОК. Координати: гр. Гоце Делчев, ул. Стара планина 54, 0751 602 44, 0751 602 41,
http://www.lechebnizavedenia.com/mbal/gradove/recl/mbal_goce_delchev.
http://obiavidnes.com/obiava/52828/mbal-ivan-skenderov-gr-goce-delchev

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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/52824/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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
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ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/52823/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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/52822/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/52821/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/52820/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
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
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http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/52819/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
http://partybux116.blogspot.com/
skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/52817/sigurna-rabota

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
http://partybux114.blogspot.com/ или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/52816/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
http://partybux116.blogspot.com/ или ни пишете на Skype име obqva10
Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/52815/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

0887232146, фини шпакловки, и гипсова шпакловка, часно лице,започване веднага
0887232146 ФИНИ ШПАКЛОВКИ И ГИПСОВИ ШПАКЛОВКИ,ЧАСНО ЛИЦЕ...ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА....
***0887232146***
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай дограма
и врати с поставияне на лайсни
или измазване.
-гипсова мазилка.
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-пръскана мазилка.-минерална мазилка.
-влачена мазилка.
-замазки.
-зидария.
БЪРЗО И КОРЕКНО,НА РАЗУМНИ ЦЕНИ,ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.ЧАСНО ЛИЦЕ-МАЙСТОР...
Майстор с дългодишна практика в строителството.
СНИМКИ В ДР. САЙТОВЕ
http://obiavidnes.com/obiava/52808/0887232146-fini-shpaklovki-i-gipsova-shpaklovka-chasno-licezapochvane-vednaga

продавам нови турба за vw bmw-opel- reno pego ford-mercedes toyota
PRODAVAM
NOVI
TURBINI
I
GEOMETRII
ZA
VW-AUDI-SEAT
SKODA-T4-T5-90-100-105-110-115-130-140-450-170KS-BMW-320-330-530-730-136-150-180-218KS-MERCEDES-200-220-250300
SPRINTAR-2/7-2/9-RENO
CANGO
CLIO
MEGAN
LAGUNA
ESPAIS-100-105-120-130-150KS-OPEL-CORSA-ASTRA-VECTRA-SINTRA
ZEFIRA
MOVANO-1/5-1/7-1/9-2/2-PEGO
206-307-406-407-607-JAMPER BOXER-EXPERT-806-1/4HDI-1/6-2.0-2/2HDI-2/5-2/8-FIAT PUNTO SCUDO STILP BRAVO
DUCATO IVECO-1/9JTD-2/2-2/5-2/8-ALFA LANCHA-FORD-FOKUS MONDEO TRANZIT-1/6HDI-1/8-2.0-2/5-2/2-TOYOTA
MAZDA6-CITRUEN-C2-C3-C4-C5-C6-EVAZION JAMPER0 kia garanciq 1 god-0885520382
http://obiavidnes.com/obiava/52787/prodavam-novi-turba-za-vw-bmw-opel--reno-pego-ford-mercedes-toyota

ФУРНИРОВАНИ МЕТАЛНИ ВРАТИ ЦЕНИ
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ
БЛИНДИРАНИ ВРАТИ (МЕТАЛНИ ВРАТИ):
750лв. – вратата е с гладки фурнировани плоскости, каса и первази, тристранна брава с патрон и бронировка (предпазва
патрона от чупене). Дръжка-дръжка или топка-дръжка, шпионка транспорт, монтаж.
50лв. – фрезовка на един брой плоскост.
20лв. – демонтаж на стара дървена каса. В момента влиза и полагане на пяна между нашата каса и стената, но не
влизат довършителните ремонти като измазване.
Може да се монтират и допълнителни брави и патрони пример: MAUER RED LINE – 40лв.; MAUER NW4 – 110лв.; ABLOY
– 150-200лв. Срок на изпълнение 10 работни дни.
За
Контакти:
http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%
D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D
0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/52784/furnirovani-metalni-vrati-ceni

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.
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http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/52781/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
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/52780/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Английски език - нови групи TOEFL, IELTS, FCE, CAE,CPE
Подгответе се за изпита IELTS, TOEFL, Cambridge сертификати FCE, CAE, CPE в езиков център Orange House!
Квалифицирани преподаватели само с роден език – английски !
http://obiavidnes.com/obiava/52776/angliyski-ezik---novi-grupi-toefl-ielts-fce-caecpe

Отопление на халета и складове
Още информация за предимствата на радиантното отопление пред обикновените конвекционни системи може да
намерите тук
http://www.ecofloor-bg.com/pages/bg/ecofloor_products/11.
http://obiavidnes.com/obiava/52771/otoplenie-na-haleta--i-skladove

Отоплително фолио за огледала
Отоплителното фолио Ecofilm MHF предлага перфектна и безопасна защита от замъгляване на огледалото. То работи с
ниски температури защитавайки прегряването или повредата на огледалото. Благодарение на самозалепващата се
повърхност от едната страна на фолиото, монтажа е бърз и лесен и с лекота се залепва за задната част на огледалото.
Поради малката си мощност консумираната енергия е незначителен факт в сравнение с вашият комфорт. Още
информация относно нагревателите може да получите тук www.ecofloor-bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/52769/otoplitelno-folio-za-ogledala

Подово отоплително фолио
Отоплителното
фолио се доставя с 10-годишна гаранция, но неговия живот е доста по дълъг (30-50 години). Продуктът е тестван според
всички европейски норми. Още информация за нагревателите може да получите на адрес www.ecofloor-bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/52768/podovo-otoplitelno-folio

Оборудване за инфрачервени сауни
Фирма Екофлор България се занимава с доставката и монтажът на отоплителни системи - електрическо подово
отопление, системи против лед и сняг и с предоставянето на материалите за направата на инфрачервени сауни. Вече
всеки може да си позволи удобството и лукса да си има инфрачервена сауна вкъщи, дори и да живеете в малък
апартамент, защото сауните могат да се монтират на площ от 1м2. Те са изключително лесни за монтиране и
употреба и са много по-ефективни от парните сауни. Всичко, което ще ви е необходимо е IRC панели за инфрачервена
сауна , терморегулатор и малко дървен материал, като всичките метериали няма да ви струват повече от един нов
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телевизор. Още информация за действието и предимствата на сауните може да получите тук www.ecofloor-bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/52037/oborudvane-za-infracherveni-sauni

Монтажни комплекти за комфотен и топъл под в банята/ кухнята и т.н.
Комплектите за комфортно отопление ECOFLOOR съдържат всичко което е необходимо за инсталирането на
комфортна отоплителна система на пода, съобразена с привлекателни цени и много ниски мощности.
Поради малката си мощност консумираната енергия е незначителен факт в сравнение с вашият комфорт.
Още информация за комплектите може да получите на адрес www.ecofloor-bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/52767/montajni-komplekti-za-komfoten-i-topyl-pod-v-banyata-kuhnyata-i-tn

Кабели и мрежи за подово отопление
Системата за електрическо подово отопление ECOFLOOR осигурява идеално разпределение на топлината в стаите и
благодарение на намалената въздушна циркулация намалява значително нивата на прах. Отоплителната система
предлага висок комфорт, икономична и надеждна работа, дълъг живот. Тя позволява максимално оползотворяване на
наличните площи по пода и стените от липсващите стандартни отоплителни уреди. Основното предимство на
електрическото подово отопление е лесен и индивидуален контрол на температурата в отделните помещения. Още
информация за нагревателите може да получите на адрес www.ecofloor-bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/52766/kabeli-i-mreji-za-podovo-otoplenie

Системи против лед и сняг
Ние ви предлагаме напълно автоматизирани системи, които се грижат за вашият комфорт. Микропроцесорното
управление гарантира че вашата система няма да работи, когато не е необходимо, като по този начин пестите
електроенергия.
Още информация относно системите против лед и сняг може да получите тук www.ecofloor-bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/52765/sistemi-protiv-led-i-snyag

Метална фурнирована врата (Врати за апартаменти) с каса по зида - модел К4 - 720 лв.
(едностранна брава)
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ
БЛИНДИРАНИ ВРАТИ (МЕТАЛНИ ВРАТИ):
• Врата с една ламарина 1.5 мм от вън ;облечена с фурнирован МДФ 6мм от двете страни и пълнеж от минерална вата
• Каса-носеща част се прави от метален провил 60х 40 х 1.5мм или винкел 50 х 50 х 5мм. Декоративно се облича с
фурнирован МДФ 18мм. и первази от вън и от вътре. Цвят на байца по избор
• Панти ф20мм по удължени
• Двойно гумено уплътнение
• Заключване - едностранна брава ANBO, секретен патрон LT, бронировка, дръжка с дръжка или топка с дъжка,
шпионка. Обкова може месинг или инокс.
• Цената е за размери до 2х1 метър и 30см дебелина на зида. Над тези размери се доплаща
• Взимане на размери и монтаж за гр. София
• Срок 5-6дни
• ДЕМОНТАЖ НА СТАРА КАСА И ВРАТА СЕ ЗАПЛАЩА 20лв.
• Довършителни работи не влизат в цената
За
Контакти:
http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%80
%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/52764/metalna-furnirovana-vrata-vrati-za-apartamenti-s-kasa-po-zida---model-k4---720

Метална двулистова врата (Врати за апартаменти) - модел К2 - 450 лв.
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ
БЛИНДИРАНИ ВРАТИ (МЕТАЛНИ ВРАТИ):
• Врата с 2 ламарини 1.5мм х 1.5 мм - оребрена с пълнеж от минерална вата
• Каса - винкел 45х45х4 - монтира се върху съществуващата каса
• Охранителни метални первази 6см. широки-на грунд
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• Праг - 40х20х1.5
• Облепване на вратата с мебелно фолио в цвя по избор
• Панти ф20мм
• Гумено уплътнение
• Заключване - едностранна брава ANBO, патрон секретен на MAUER RED LAIN, бронировка, дръжка с дръжка или топка
с дръжка. Цвета може месинг или инокс.
• Цената е за размери до 2х1 метър Над тези размери се доплаща
• Взимане на размери и монтаж за гр. София
• Срок 2-дни
За
Контакти:
http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC
%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://obiavidnes.com/obiava/52759/metalna-dvulistova-vrata-vrati-za-apartamenti---model-k2---450-lv

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
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/50151/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
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/50242/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
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/52758/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само за 30 минути.burzikrediti.bg
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НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
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/48564/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-za-30-minutiburzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
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/52757/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

Детективска агенция - Дискрет
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888236313
discretiondetective@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/52755/detektivska-agenciya---diskret

Детективска агенция АЯКС Частен детектив-0888135197
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/52754/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197
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Кухненско ренде Найсер Дайсер Плюс
Кухненско ренде Найсер Дайсер Плюс помощник на всяка домакиня
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на Nicer Dicer
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
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/52749/kuhnensko-rende-nayser-dayser-plyus

Електронна цигара
Електронна цигара, , Мини електронна цигара и консумативи за тях
- НА ЕДРО И ДРЕБНО ! Ако желаете да “ПУШИТЕ ЗДРАВОСЛОВНО”
, или да се откажете от тютюнопушенето бързо,лесно и трайно,
вземете Вашата“Електронна цигара
eGo-W ,eGo-T, eGo-W, EGO-Е 2 ,EGO-Alips ,EGO-Elips, I test ,EGO-C Twist
За повече информация кликнете тук
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/52748/elektronna-cigara

Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор,Електрическа подочистачка !Пейнт зуум,
ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подочистачка !Пейнт зуум,
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор ,Антирадар,
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -159лв
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 27 лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
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14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
16 Вибриращ колан 65лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
18 Козметични продукти на Dr. Juchheim Cosmetics 60 -99лв
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 Кухненско ренде Найсер Дайсер плюс 59лв
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/52747/masajorivibrokolanicelutronyonizatorelektricheska-podochistachka-peynt-zuum

InSighting Relax Zone 17.12.2012
Мястото за антистрес и дълго жадуван релакс
Времето...за себе си
17 декември
Цикъл от релаксации: "Духът на Коледа в InSighting Centre"
Ново начало
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.eu/insighting-relaks-zona.html
http://obiavidnes.com/obiava/52745/insighting-relax-zone--17122012

Бензинов генератор "G-ENERGY - Composite 3" с AVR 3KW
Бензинов генератор G-ENERGY - Composite 3 с AVR вградена стартерна автоматика и контрол и ел.
стартер(стартиране с акумулатор)
Техническа спецификация:
- Пикова мощност: 3.0 kW
- Постоянна мощност: 2.8 kW
- Фази: Монофазен / Трифазен - Комбиниран
- Волтаж: 230 V
- Честота: 50 Hz
- Изходи 220 волта: 2 бр. (един обикновен монофазен и един промишен монофазен)
- Изходи 380 волта: 1 бр.
- Изходи 12 волта: 1 бр.
- Тип рамка: правоъгълна, заоблена
- Акумулатор: 12v 1 бр.
Техническа спецификация на двигателя:
- Двигател: тип Honda GX200
- Конски сили: 5.5
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- Гориво: Бензин
- Брой цилиндри: 1
- Обем: 196 cm.
- Система за стартиране: Ръчна / Акумулатор и Дистанционно запаване
- Постоянна мощност: 3.3 KW
- Пикова мощност: 3.6 KW
- Маслен резервоар: 0.6 л
- Горивен резервоар: 12 л
- Разход на гориво: 0.350 л. за 1 моточас (при пълно натоварване)
Параметри:
- Дължина (mm): 600
- Ширина (mm): 450
- Височина (mm): 450
- Нето тегло (kg): 42
- Шум (dBA): 72
Доставяме до всяка точна ба българия с куриер и наложен платеж(плащане при получаването) и опция за преглед преди
за заплатите.
Доставката до офис накуриерската фирма - 30лв.
Доставка до посочен от вас адрес - 40лв.
http://obiavidnes.com/obiava/52744/benzinov-generator-g-energy---composite-3-s-avr-3kw

СЪЗДАЙТЕ СИ НОВА ПЕЧЕЛИВША РАБОТНА СРЕДА В ИНТЕРНЕТ
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични средства използвайки само безплатните
приложения.Посетете нашия сайт и ще получите подробна информация с илиюстрации на Български език
http://startbux.webnode.com/
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/52742/syzdayte-si-nova-pechelivsha-rabotna-sreda-v-internet

5-те Най-сигурни начина за печалба от интернет
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични срества използвайки само безплатните
приложения.Предлагаме ви 5-те Най-сигорни печеливши възможности за печелене от интернет.Посетете нашия сайт и
ще получите подробна информация с илюстрации на Български езикhttp://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/52741/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet

РАЗВИЙТЕ СЕ В САМОСТОЯТЕЛНИЯ ИНТЕРЕНЕТ БИЗНЕС
В днешни дни всеки може да си създаде самостоятелен интернет бизнес.Вариянтите за бизнес са най различни и
многобройни,но най популярни в днешни дни е да си създатете бизнес с безплатни ресурси в интернет,без да влагате една
стотинка в бизнеса.Звучи не вевероято но вече е факт и милиони потребители в цял свят печелят така приходи и
допълнителни доходи можете да научите всичко това в сайта ни
http://startbux.webnode.com/
подробно обяснение с видео обучение
http://obiavidnes.com/obiava/52740/razviyte-se-v-samostoyatelniya-interenet-biznes

Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/25242/rambo1_eood_kyrtipochistva_izvozva_otpadycite_i_vik
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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/52736/30-50-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/52735/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/52733/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
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ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/52731/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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/52730/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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/52729/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas
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Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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/52728/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 !!!
тел:02/9865435
0877696928, 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
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http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/52727/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 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.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/48332/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 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.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/49414/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 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.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/52725/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg
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Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
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/52724/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
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/52723/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
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/51242/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
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/51241/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
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Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
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/52722/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Детективска агенция АЯКС Частен детектив-0888135197
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/52718/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Голям избор от качествени GPS навигации на ниски цени.
HESPERUS са висококачествени GPS навигации, доказали се на азиатския пазар. Сега за първи път можете да ги
закупите в България на учудващо ниски цени.
http://obiavidnes.com/obiava/52711/golyam-izbor-ot-kachestveni-gps-navigacii-na-niski-ceni

Метална врата (Врати за апартаменти) – един лист ламарина – 190 лв.
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ
БЛИНДИРАНИ ВРАТИ (МЕТАЛНИ ВРАТИ):
• Един лист ламарина 1.5мм сгъната и оребрена отвътре
• Касата се изработва от профил 40/40/1.5мм или винкел 40/40/3мм. Според случая
• Праг от профил според нивото.
• Панти Ф 20мм.
• Боядисване – грундират се с пистолет – сиви, кафяви или черни.
• Заключване със секретна брава (Мауер) с патрон и обков (дръжка + дръжка или топче + дръжка).
• В цената влиза – вземане на размер, доставка и монтаж
• Ако вратата е за таван и липсва асансьор се плаща задължително по 3лв. на етаж за ръчно качване.
• Цената е за размер до 2м на 1м – над тези размери се оскъпява
• Срок на изпълнение до 3 дни
За
Контакти:
http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B0%
D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/52694/metalna-vrata-vrati-za-apartamenti--edin-list-lamarina--190-lv

Метална врата за мазе
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ
БЛИНДИРАНИ ВРАТИ (МЕТАЛНИ ВРАТИ):
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• Един лист ламарина 1.5мм сгъната и оребрена от вътре.
• Касата се изработва от профил 40/40/1.5мм или винкел 40/40/3мм според случая.
• Праг от профил според нивото.
• Панти Ф 20мм.
• Боядисване – грундират се с пистолет – сиви, кафяви или черни.
• Заключване с касова брава с 5 ключа (китайска)
• В цената влиза – вземане на размер, доставка и монтаж
• Ако вратата е за таван и липсва асансьор се плаща задължително по 3лв. на етаж за ръчно качване.
• Цената е за размер до 2м на 1м – над тези размери се оскъпява
• Срок за изпълнение до 3 дни
За
Контакти:
http://www.xn--80aabcdic5abbc2a1ad7be9a.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D0%B2
%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/52690/metalna-vrata-za-maze

Продавам дипломи
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/52687/prodavam-diplomi

Давам стая и кухня под наем
Давам стая и кухня под наем в центъра на Шумен-комплекс Херсон за 2 момичета студентки.
http://obiavidnes.com/obiava/52683/davam-staya-i-kuhnya-pod-naem

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/52682/detektivska-agenciya-burgas-foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Мебели по поръчка
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Изработване на мека мебел-дивани, фотьойли, табуретки, спални, сепарета, лежанки за дома , заведения, офис, богат
избор на дамаски
Претапециране, префасониране на мека мебел , смяна на механизми.
http://obiavidnes.com/obiava/52681/mebeli-po-porychka

Мебели по поръчка
Изработване на мека мебел-дивани, фотьойли, табуретки, спални, сепарета, лежанки за дома , заведения, офис, богат
избор на дамаски
Претапециране, префасониране на мека мебел , смяна на механизми.
http://obiavidnes.com/obiava/52680/mebeli-po-porychka

СЕКРЕТНИ БРАВИ ЦЕНИ
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени МЕТАЛНИ ВРАТИ
Към бравите може да се монтира и по-скъп патрон. Може да се монтират и допълнителни брави.
Пример: монтаж на допълнителна брава GERDA – 180лв.
Монтаж на патрон:
• - MAUER RED LINE – 40лв.
• - MAUER NW4 – 110лв.
• - ABLOY – 150-200лв.
За
Контакти:
http://www.xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/52675/sekretni-bravi-ceni

Детективска агенция АЯКС Частен детектив-0888135197
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/52672/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации
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,
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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/52669/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii

Частен Детектив - Детективски услуги Инкогнито
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
http://obiavidnes.com/obiava/52668/chasten-detektiv---detektivski-uslugi-inkognito

МЕТАЛНИ ПОЩЕНСКИ КУТИИ ЗА ВХОДОВЕ
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ
35 лв. / брой
За
Контакти:
http://www.xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com/%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B5%
D0%BD%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/52667/metalni-poshtenski-kutii-za-vhodove

Бебефони Motorola!
Ако ви предстой да отглеждате вашето дете не се чудете,а още от сега си вземете от новите цифрови бебефони! В
нашият интернет магазин http://nuvita-bg.com можете да намерите нужните евтини бебефони!
http://obiavidnes.com/obiava/52666/bebefoni-motorola

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/

Страница 41/150

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.12.2012

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/52660/30-50-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/52659/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/52658/30-50-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/
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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/
http://obiavidnes.com/obiava/52657/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/52656/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Дебелариум - гарантирано отслабване
Да отслабнем заедно. Това е мотото на нашия дебелариум, който е един от най-успелите дебелариуми в страната. След
известен престой в нашия дебелариум вие ще излезете друг човек.
http://obiavidnes.com/obiava/52655/debelarium---garantirano-otslabvane

Купува коли,бусове и джипове за скрап(София)
Купува коли,бусове и джипове за скрап(София),издава документи за КАТ и данъчно,плаща веднага на място,без почивен
ден,тел. 02/9465436 ,02/4410524,0887901663 , 0898980369,0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/52651/kupuva-kolibusove-i-djipove-za-skrapsofiya

Висококачествени метални решетки
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ
Изработка на метални решетки за прозорци, тераси и търговски обекти. Нашите решетки се изработват от метални
профилни квадрати с различен размер и шарка. Метални решетки – монтират се до грунд или боядисани с боя.
Метални решетки цени: 40лв. кв.м – рамката на решетката се изработва от профил с размер 20/20-1,5mm, а пълнежа от
профил 12/12-1,5mm. 50лв. – рамката и пълнежа от профил 20/20
За
Контакти:
http://www.xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5
%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/52649/visokokachestveni-metalni-reshetki

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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.
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- 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/52648/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 !!!
тел:02/9865435
0877696928, 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/52646/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Продавам оригинални дипломи
Продавам оригинални дипломи за
средно и висше образование.
Издавам от всички български учебни
заведения и всички специалности.
monsters@e-mail.ua
http://obiavidnes.com/obiava/52645/prodavam-originalni-diplomi

Продажба на лаптопи
Лаптопи на промоция. Вземете лаптопи за подарък на вашите близки. При нас ще намерите лаптопи за офис работа и за
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игри. Цените на нашите лаптопи започват от 450 лева. За повече информация ни се обадете на телефон: (02) 491 37 37
http://obiavidnes.com/obiava/52642/prodajba-na-laptopi

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 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.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/50153/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 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.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/52641/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 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.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/52640/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg
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НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 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/52639/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 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/52638/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само за 30 минути.burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 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/52637/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-za-30-minutiburzikreditibg

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 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/52636/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само за 30 минути.burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
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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/52635/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-za-30-minutiburzikreditibg

2-стаен апартамент, 60м2, А16, Въстанически - ул. Асен Христофоров,27 500 Евро
2-стаен апартамент в нова луксозна кооперация с Акт16 от декември 2008 год. на ул. Асен Христофоров във кв.
Въстанически. Състои се от хол с кухненски бокс, спалня и баня с WC, тераса. Сградата е луксозно завършена - инокс
парапети,гранитогрес, хидравличен асансьор, блиндирана врата, МДФ интериорни. За клиенти на агенцията. Цена: 27
500 евро - при кешово плащане. За контакти: 0878867009, 032960065 Ваня
http://obiavidnes.com/obiava/52634/2-staen-apartament-60m2-a16-vystanicheski---ul-asen-hristoforov27-500-evro

Бързи 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/52633/byrzi-prevodi-i-legalizaciya-na-dokumenti

Фурнировани метални врати с каса по зида - модел К4 - 930 лв.
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени МЕТАЛНИ ВРАТИ
• Врата с една ламарина 1.5 мм отвън, облечена с фурнирован МДФ 6мм от двете страни и пълнеж от минерална вата
• Каса-носеща част се прави от метален провил 60х 40 х 1.5мм или винкел 50 х 50 х 5мм. Декоративно се облича с
фурнирован МДФ 18мм и первази от вън и от вътре. Цвят на байца по избор, може и двуцветна
• Панти ф20мм по удължени
• Двоино гумено уплътнение
• Заключване - тристранна брава ANBO. секретен патронLT, бронировка, дръжка с дръжка или топка с дъжка, шпионка.
Обкова може да е месинг или инокс
• Допълнителна брава GERDA (4 ключа) - за врата отваряща се на вън.
• цената е за размери до 2х1 метър и 30см дебелина на зида. Над тези размери се доплаща
• Взимане на размери и монтаж за гр. София
• Срок 5-6дни
• ДЕМОНТАЖ НА СТАРА КАСА И ВРАТА СЕ ЗАПЛАЩА 20лв.
• Довършителни работи не влизат в цената.
За
Контакти:
http://www.xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com/%D0%BF%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA
%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/52630/furnirovani-metalni-vrati--s-kasa-po-zida---model-k4---930-lv

0892379579 шпакловка,теракот,латекс,обръщане на дограма
0892379579
теракот, латекс
шпакловка,изолация,обръщане покрай пвц дограма,мазилка,замазка,идр.
http://obiavidnes.com/obiava/52625/0892379579-shpaklovkaterakotlateksobryshtane-na-dograma

0882551735 КАЧЕСТВЕН РАМОНТ НА ВАШИЯ ДОМ,ОФИС,МАГАЗИН ЗАПОЧВАНЕ
ВЕДНАГА
0887232146, фини шпакловки, и гипсова шпакловка, часно лице,

Страница 47/150

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.12.2012

0887232146,Довършителни ремонти.часно лице
Започване веднага 0882551735

-фини шпакловки.
-гипсови шпакловки.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-топлоизолация.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
-гарантирано качество.
-започване веднага.
http://obiavidnes.com/obiava/52624/0882551735-kachestven-ramont-na-vashiya-domofismagazin-zapochvane-vednaga

0887232146, фини шпакловки, и гипсова шпакловка, часно лице,започване веднага
0887232146, фини шпакловки, и гипсова шпакловка, часно лице,
0887232146,Довършителни ремонти.часно лице
Започване веднага
0887232146,чсно лице
-фини шпакловки.
-гипсови шпакловки.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-топлоизолация.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-зида и измазва комини.
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-замазки.
-зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
-гарантирано качество.
-зида и измазва комини.
-започване веднага.0887232146
СНИМКИ И ВД. САЙТОВЕ
Галерия
0887232146, фини шпакловки, и гипсова шпакловка, часно лице, 0887232146, фини шпакловки, и гипсова шпакловка, часно
лице,
http://obiavidnes.com/obiava/52623/0887232146-fini-shpaklovki-i-gipsova-shpaklovka-chasno-licezapochvane-vednaga

One mocasini de atractive la pre
Посетете ни на ShopAmor - magazin за doamnelor, copii, mens
http://obiavidnes.com/obiava/52616/one-mocasini-de-atractive-la-preuri-mici

O pereche de ghete confortabili
Очакваме ви на сайта за
http://obiavidnes.com/obiava/52612/o-pereche-de-ghete-confortabili-i-practice-pentru-tine

Cizme pentru femei la preturi mici
Очакваме ви на ShopAmor - сайта за doamnelor
http://obiavidnes.com/obiava/52603/cizme-pentru-femei-la-preturi-mici

Unele adida
Очакваме ви на ShopAmor - Е-magazin за doamnelor
http://obiavidnes.com/obiava/52601/unele-adidai-comozi-la-preuri-mici

"Балканско ехо" ЕООД
Българският лидер в проектирането и производството на подемно-транспортни системи е фирма БАЛКАНСКО ЕХО
ЕООД. Специализираният екип осигурява монтаж и сервиз на крановете и техните компоненти. Сред съоръженията са
електротелфери от 0,5 t. до 32 t., сред които и взривозащитени от 1 t. до 16 t., с монорелсови и кранови механизми на
движение, статични. Проектират се и комплектни кранови механизми – мостови, висящи, стоящи и конзолни кранове с
плавно придвижване с честотно насочване. В производствените бази се правят и трифазни асинхронни
електродвигатели с вградена спирачка, телферни електродвигатели, електродвигатели с външен ротор. Адрес и
контакти: 5460 село Кръвеник, общ. Севлиево, тел.: 067302 220, 0885 000 555, www.balkanskoecho.com.
http://obiavidnes.com/obiava/52594/balkansko-eho-eood

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/52593/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra
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Продавам сезалови чували
Марина Ромеа ЕООД продава нови,неупотребявани сезалови чували за ръчно опаковане(пакетиране) на различни продукти
като: боб, леща, брашно, ориз, захар,зърно, сол, чай, кафе, какао, слънчогледови и тиквени семки, дърва за огрев, въглища,
брикети, пелети, фуражи, жито, царевица, пшеница, малц,ечемик,просо,ръж, сода, семена, храни за животни,
гранулирани храни, храни за домашни любимци, пясък, цимент, чакъл,битови и строителни отпадъци, минерални торове,
пръст за цветя, насипни материали и много други разнородни вещи и предмети. Намират приложение и в
строителството като често биват използвани за съхранение на материали. Естествено сезаловите чували са добри и за
фирмите работещи в сферата почистване на различни отпадъци. В сезалови чували Вие може да опаковате още дрехи,
одеала, възглавници, пердета и прочие. Ние гарантираме качеството на този опаковъчен материал тъй като се
занимаваме с неговото разпространение и знаем колко полезен бива той за обществото. Хубаво е да използвате сезалови
чували и при преместване на движима собственост съобразена с примерите по-горе като те обещават пълна защита при
доброто опаковане.
Ширина на чувала: 60см
Дължина на чувала: 90см
Цвят: бял
Изработени са от полипропилен, който е: - добър изолатор- подходящ за контакт с хранителни продукти Чувалите са
здрави, лесно се пълнят и транспортират. Издържливи са на триене. Сезаловите чували гарантират здравина и
сигурност за тези, които ги използват.
Цена на сезален чувал: 0,32лв
Ние знаем колко ценно е вашето време. Затова „Марина Ромеа" Ви предлага да се възползвате от дистанционното
пазаруване на чували - чрез Интернет, за да можете да извършвате своите покупки директно от дома си или от офиса
по всяко удобно за Вас време - 7 дни в седмицата. При това с удобството без да напускате дома или офиса си. Фирмата
извършва доставки на чували до всеки един град и село в България ! Гарантирана експресна доставка до 24 часа по
куриер(ЕКОНТ, СПИДИ, ТИП ТОП КУРИЕР, ЛЕО ЕКСПРЕС, ЕВРОПЪТ) с наложен платеж в цялата страна до Вашия
магазин, офис или дом в удобно за Вас време. Доставката се извършва с 20 процента отстъпка от куриерската тарифа
за всички наши клиенти !Телефон за поръчки и доставка: 0887843478
http://obiavidnes.com/obiava/52591/prodavam-sezalovi-chuvali

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации
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/52588/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
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/52587/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Zamunda.net!
Трябва ви Замунда ? Можете да съберете информация за Zamunda филми . Лесна търсачка за Zamunda ще видите тук .
http://obiavidnes.com/obiava/52586/zamundanet

За Вашите обяви
Ако търсите помощ в усъвършенстването на вашето публикуване на онлайн обяви заповядайте и се запознайте с
полезните статии които ви предлага блогът на Zor.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/52584/za-vashite-obyavi
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Играчки в Detski Оnline Мagazin com
Detski Оnline Мagazin.com е магазина на щастливите семейства. Тук лесно ще откриете популярни играчки от тв
реклами, интерактивни кукли, плюшени играчки, дървени играчки, играчки за момчета и момичета на всяка възраст.
Играчките са забавни, занимателни и ще зарадват всяко дете.
Разгледайте раздела ни с детски играчки и поръчайте онлайн. При поръчка над 80лв. доставката до офис на Еконт е за
наша сметка.
съдържание: детски магазин, детски онлайн магазин, детски онлайн, detski online, detski magazin, detski online magazin,
играчки, плюшени играчки, дървени играчки,
http://obiavidnes.com/obiava/52579/igrachki-v-detski-online-magazin-com

Играчки в Detski Оnline Мagazin com
Detski Оnline Мagazin.com е магазина на щастливите семейства. Тук лесно ще откриете популярни играчки от тв
реклами, интерактивни кукли, плюшени играчки, дървени играчки, играчки за момчета и момичета на всяка възраст.
Играчките са забавни, занимателни и ще зарадват всяко дете.
Разгледайте раздела ни с детски играчки и поръчайте онлайн. При поръчка над 80лв. доставката до офис на Еконт е за
наша сметка.
съдържание: детски магазин, детски онлайн магазин, детски онлайн, detski online, detski magazin, detski online magazin,
играчки, плюшени играчки, дървени играчки,
http://obiavidnes.com/obiava/52578/igrachki-v-detski-online-magazin-com

Ударни перфоратори RTRMAX RTM-226 SDS Plus
Характеристикa на перфораторите:
- Мощен 800 W мотор и сила на удара 3 J за бързо проникване при пробиване
- Спиране на въртенето за изсичане
- Спиране на удара за пробиване в стомана и дърво
- Сферична връзка на кабела за предотвратяване на прекъсването му
- Меко противоплъзгащо покритие на главната и допълнителната ръкохватка за сигурно хващане
- Предпазен съединител
- Въртяща се плоча с четкодържатели (за еднаква мощност при дясно и ляво въртене)
Технически данни
- Номинална консумирана мощност 800 W
- Енергия на удара 0 – 3 J
- Честота на ударите при номинални обороти 0 – 4.000 min-1
- Номинални обороти 0 – 900 min-1
- Тегло без кабел 2,7 kg
- Дължина 377 mm
- Широчина 83 mm
- Височина 210 mm
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- Захват на инструмента SDS-plus
- Диапазон на пробиване:
- O на отвора в бетон със свредло за перфоратори 4 – 26 mm
- Оптимална област на приложение в бетон със свредло за перфоратори 8 – 16 mm
- Макс. O на отвора в зидария с корона за ядково пробиване 68 mm
- Макс.O на пробиване в стомана 13 mm
- Макс. O на отвора в дърво 30 mm
Функции
- Безстепенно регулиране на оборотите
- Дясно/ляво въртене
- Electronic
- Предпазен съединител
Цена: 149лв.
3 години гаранционен срок
http://obiavidnes.com/obiava/52577/udarni-perforatori-rtrmax-rtm-226-sds-plus

мастила и тампони за печати - изработка Варна
Рекламна агенция Reklama-Varna ltd. предлага широко разнообразие от рекламни продукти и услуги, като печатната
реклама или изгаряте от желание бързо да намерите добра компания за изработка на всякакви тампони и мастила за
различни печати? мастила и тампони за различни печати
http://obiavidnes.com/obiava/52576/mastila-i-tamponi-za-pechati---izrabotka-varna

Фурнировани метални врати (врати за входове) с каса по зида - модел К4 - 750 лв. (тристранна
брава)
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени МЕТАЛНИ ВРАТИ
• Врата с една ламарина 1.5 мм от вън ;облечена с фурнирован МДФ 6мм от двете страни и пълнеж от минерална вата
• Каса-носеща част се прави от метален провил 60х 40 х 1.5мм или винкел 50 х 50 х 5мм. Декоративно се облича с
фурнирован МДФ 18мм. и первази от вън и от вътре. Цвят на байца по избор.
• Панти ф20мм по удължени
• Двойно гумено уплътнение
• Заключване - тристранна брава ANBO, секретен патрон LT, бронировка, дръжка с дръжка или топка с дъжка, шпионка.
Обкова може да е месинг или инокс.
• Цената е за размери до 2х1 метър и 30см дебелина на зида. Над тези размери се доплаща.
• Взимане на размери и монтаж за гр. София
• Срок 5-6дни
• ДЕМОНТАЖ НА СТАРА КАСА И ВРАТА СЕ ЗАПЛАЩА 20лв.
• довършителни работи не влизат в цената
За
Контакти:
http://www.xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B0
%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://obiavidnes.com/obiava/52574/furnirovani-metalni-vrati--vrati-za-vhodove-s-kasa-po-zida---model-k4---750-lv

газова уредба от Ансико !!
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Nagas.Bg предлага автомобилни газови уредби на страхотна цена. Информирайте се по-добре за характеристиките и
предимствата на газовите уредби.
http://obiavidnes.com/obiava/52573/gazova-uredba-ot-ansiko-

Фурнировани метални врати с каса по зида - модел К4 - 720 лв. (едностранна брава)
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени МЕТАЛНИ ВРАТИ
• Врата с една ламарина 1.5 мм от вън ;облечена с фурнирован МДФ 6мм от двете страни и пълнеж от минерална вата
• Каса-носеща част се прави от метален провил 60х 40 х 1.5мм или винкел 50 х 50 х 5мм. Декоративно се облича с
фурнирован МДФ 18мм. и первази от вън и от вътре. Цвят на байца по избор
• Панти ф20мм по удължени
• Двойно гумено уплътнение
• Заключване - едностранна брава ANBO, секретен патрон LT, бронировка, дръжка с дръжка или топка с дъжка,
шпионка. Обкова може месинг или инокс.
• Цената е за размери до 2х1 метър и 30см дебелина на зида. Над тези размери се доплаща
• Взимане на размери и монтаж за гр. София
• Срок 5-6дни
• ДЕМОНТАЖ НА СТАРА КАСА И ВРАТА СЕ ЗАПЛАЩА 20лв.
• Довършителни работи не влизат в цената
За
Контакти:
http://www.xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5
%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/52571/furnirovani-metalni-vrati--s-kasa-po-zida---model-k4---720-lv-ednostranna-brav

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/52568/fayansnastilkivikgipskartonshpaklovkaboyadisvaneremont-na-banya-maystoridogov

Двулистови метални врати цени с цяла метална каса - модел К3 - 520 лв.
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени МЕТАЛНИ ВРАТИ
• Врата с 2 ламарини 1.5мм х 1.5 мм - оребрена с пълнеж от минерална вата
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• Цяла метална каса от 2мм.ламарина-изработва се по размери на зида
• прагове-един или два метални прага според нуждите и нивото
• панти ф20мм
• Врата и каса облепени с мебелно фолио в цвя по избор-издържа на външни условия
• гумено уплътнение
• Заключване - едностранна брава ANBO, патрон секретен LT, бронировка, дръжка с дръжка или топка с дръжка. Цвета
може месинг или инокс.
• Цената е за размери до 2х1 метър и 30см дебелина на зида Над тези размери се доплаща
• Взимане на размери и монтаж за гр. София
• Срок 2-дни
• ДЕМОНТАЖ НА СТАРА КАСА И ВРАТА СЕ ЗАПЛАЩА 20лв.
• Довършителни работи не влизат в цената.
За
Контакти:
http://www.xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/52566/dvulistovi-metalni-vrati-ceni-s-cyala-metalna-kasa---model-k3---520-lv

ЕРОТИЧНИ МАСАЖИ с ГЛЕЗОТИЙКИ-0893738435
38г.зеленоока брюнетка,предлага класически и еротични масажи с щастлив край.Един прекрасен начин на удоволствие и
наслада.Всеки ден от 11-21ч.
http://obiavidnes.com/obiava/52565/erotichni-masaji-s-glezotiyki-0893738435

Боксониера, 40м2, А16, Въстанически - ул. Асен Христофоров, 18 000 Евро
Боксониера в нова кооперация с Акт 16 на ул. Асен Христофоров във кв. Въстанически, представлява хол с кухненски бокс,
баня с WC, тераса, на 1-ви висок етаж над магазини. Жилището е на мазилка и замазка, блиндирана входна врата и
интериорни МДФ. За клиенти на агенцията. Цена: 18 000 Евро - при кешово плащане. За контакти: 0878867009,
032960065 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/52563/boksoniera-40m2-a16-vystanicheski---ul-asen-hristoforov-18-000-evro

Метални врати цени (врати за входове) - модел К2 - 450 лв.
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени МЕТАЛНИ ВРАТИ
• Врата с 2 ламарини 1.5мм х 1.5 мм - оребрена с пълнеж от минерална вата
• Каса - винкел 45х45х4 - монтира се върху съществуващата каса
• Охранителни метални первази 6см. широки-на грунд
• Праг - 40х20х1.5
• Облепване на вратата с мебелно фолио в цвя по избор
• Панти ф20мм
• Гумено уплътнение
• Заключване - едностранна брава ANBO, патрон секретен на MAUER RED LAIN, бронировка, дръжка с дръжка или топка
с дръжка. Цвета може месинг или инокс.
• Цената е за размери до 2х1 метър Над тези размери се доплаща
• Взимане на размери и монтаж за гр. София
• Срок 2-дни
За
Контакти:
http://www.xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5
%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/52560/metalni-vrati-ceni-vrati-za-vhodove---model-k2---450-lv

Здравейте. Момичета. Аз. Съм. Петър. Тъмнокоско. И. Младо. И. Сериозно. Момче. От. София. И. Живея. От. Люлин.
Едно. И. Търся. Спешно. Млади. И. Неопитни. Момичета. До. 30. Годишни. За. Секс. Забавления. И. Ако. Има. За. Навито.
И. Неопитно. Момиче аз. Съм. Готов. За. Теб. Мога. И. Ако. Искаш. Да. Те. Лижам. Пичето. Правя. Го. Само. За.
Удоволствие. Без. Запащане. На. Твой. Терен. Пускам. Тази. Обаява. Защото. Тя. Е. Активна. За. Всички. Вас. Момичета.
Имам. Нужда. От. Теб. И. Аз. Съм. Сериозно. Обадисе. И. Просто. Не. Чакай. Звъни. И. Затвори. Веднага. Ще. Ти. Се.
Обадя 0877637211 0896262713. От. Петър. Чакам. Те. Любов. Моя. Аз. И. Имам. Хубаво. И. Мазно тяло давай
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http://obiavidnes.com/obiava/52559/zdraveyte-momicheta-az-sym-petyr-tymnokosko-i-mlado-i-seriozno-momche-o

хидроизолация на равни покриви
Цените ни за хидроизолация започват от 12 лева на квадратен метър. След завършване на обекта нашите служители ви
дават договор за 10 години гаранция.
http://obiavidnes.com/obiava/52558/hidroizolaciya--na-ravni-pokrivi

Директория за статии Jabse InK!!
Посетете новата социална мрежа Jabse Ink ! Гарантираме ви че вашите истории ще бъдат публикувани без намесата на
модератор или цензури! Посетете ни на ink.jabse.com.
http://obiavidnes.com/obiava/52556/direktoriya-za-statii-jabse-ink

Светещи бои от Lux Nox | sveteshtiboi.com
ДОБРЕ ДОШЛИ В СВЕТЕЩИЯ СВЯТ НА LUX NOX. ПРЕДЛАГАМЕ ВИ САМОСВЕТЕЩИ И ЛУМИНОСЦЕНТНИ
ВИДИМИ И НЕВИДИМИ ЛУМИНОФОРНИ БОИ.
http://obiavidnes.com/obiava/52554/sveteshti-boi-ot-lux-nox--sveteshtiboicom

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/52551/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
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детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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/52550/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 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.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/52547/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 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.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/49413/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

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/52546/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
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/52545/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
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/52544/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
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/50240/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti
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Продавам дипломи
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/52543/prodavam-diplomi

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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/52541/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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/52540/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
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ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/52539/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/52538/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,
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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/52537/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
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/52536/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

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
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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/52534/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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/52531/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
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-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/52530/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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/52529/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:
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-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/52528/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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/52527/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,
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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/52526/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Детективска агенция АЯКС Частен детектив-0888135197
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/52525/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Детективска агенция - Дискрет
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888236313
discretiondetective@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/52524/detektivska-agenciya---diskret

Комплекс Болярско село с. Арбанаси
Комплекс БОЛЯРСКО СЕЛО се намира сред зеленината на парка на Резиденцията в Арбанаси. Това е гаранция за Вашето
спокойствие и почивка. Двете къщи предлагат настаняване в двойни стаи, студия и апартаменти, оборудвани с кабелна
ТВ, WI-FI и самостоятелни санитарни възли. Районът е с неповторима гледка към Стара планина, Царевец и Велико
Търново. Центърът на селото е на 250 м, а съвсем близо има тенискорт, за любителите на този спорт. В нашата механа
с барбекюто можете сами да си изпечете нещо вкусно, или след Ваша поръчка ресторанта ни в Търново бързо ще
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достави майсторски направени салати, специалитети и мезета.
Цена на двойна стая - 50 лв със включена домашна закуска. ПРОМОЦИЯ! От неделя до четвъртък: ОТСТЪПКА-10%, за 2
и повече нощувки-15%. ОЧАКВАМЕ ВИ! тел: 0886 366 526, 0886 366 546
http://obiavidnes.com/obiava/52515/kompleks-bolyarsko-selo-s-arbanasi

джобни печати - изработка Варна
Фирмата предлага всякакви рекламни продукти и услуги- външна реклама или пък притежавате желание бързо да
откриете някой подходящ за изработка на всякакви джобни печати?
http://obiavidnes.com/obiava/52511/djobni-pechati---izrabotka-varna

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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/52509/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
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(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/52508/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Пътна Помощ Пловдив 0877 565 888
Лицензирана Пътна Помощ за град Пловдив и цялата страна.Превоз на автомобили и техники до 6 тона.Цени по
договаряне.За повече информация на:http://patnapomo6t.com
http://obiavidnes.com/obiava/52507/pytna-pomosht-plovdiv-0877-565-888

Пътна Помощ Пловдив 0877 565 888
Лицензирана Пътна Помощ за град Пловдив и цялата страна.Превоз на автомобили и техники до 6 тона.Цени по
договаряне.За повече информация на:http://patnapomo6t.com
http://obiavidnes.com/obiava/52506/pytna-pomosht-plovdiv-0877-565-888

автоматични печати - изработка Варна
Reklama Varna ltd. предлага всякакви услуги и продукти от тази област- външна реклама или пък искате спешно да
откриете някой подходящ за направата на всякакви видове автоматични фирмени печати ?
http://obiavidnes.com/obiava/52505/avtomatichni-pechati---izrabotka-varna

Детективска агенция АЯКС Частен детектив-0888135197
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/52498/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Двулистови метални врати модел К2 - 370 лв.
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени МЕТАЛНИ ВРАТИ
• Метална врата с 2 ламарини 1.5мм х 1.5мм - оребрена с пълнеж от минерална вата
• Каса - винкел 45х45х4 - монтира се върху съществуващата каса - на грунд
• Праг – 40 х 20 х 1.5
• Облепване на металната врата с мебелно фолио в цвят по избор на клиента
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• Панти ф20мм
• Заключване - едностранна брава ANBO, патрон секретен LT, бронировка, дръжка с дръжка или топка с дръжка. Цвета
може да е месинг или инокс.
• Цената включва вземане на размери и монтаж за гр. София
• Срок за изпълнение – 2 дни
• Цената е за размери до 2м х 1м. Над тези размери се доплаща допълнително.
За
Контакти:
http://www.xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6-%D0%B2%D1%80%D0%B0
%D1%82%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/52495/dvulistovi-metalni-vrati-model-k2---370-lv

Пресков АД - производство на елементи от кован метал
“Пресков” АД е производител на горещо щамповани метални изковки от 1900 година насам.Компанията предлага
разнообразие от изковки с големина от 0,300 кг до 25 кг. Заводът е единственият у нас, който борави с въглеродна и
легирана стомана. Разполага със собствена база за проектиране и изработка. Изделията се прилагат в следните
браншове: енергетика, машиностроене, товаро-подемни машини, хидравлика, селско стопанство, корабостроене и др. За
връзка: гр. Стара Загора, кв. Индустриален, 042 252 083; 042 627 327
http://obiavidnes.com/obiava/52494/preskov-ad---proizvodstvo-na-elementi-ot-kovan-metal

ТИЛКОМ ООД - доставка и износ на електроматериали
ТИЛКОМ ООД осъществява доставка на електроматериали, кабели и кабелна арматура. Предлага продукти от Елкабел
АД, Емка АД, Гамакабел, General Electric, Shneider Elektric, OEZ, ABB. Лицензиран дистрибутор на турската HES
HACILAR ELEKTRIC и на френската NILED за кабелна арматура. Търгува с оптични и медни информационни кабели,
силови кабели, кабелни лавици и канали, кабели и проводници с каучукова изолация, изолирани шнурове, медни и проводници
за въздушно окачване, както и пълна гама ел. апаратура. Наши реципиенти са БТК, НЕК, Мини Марица Изток и много
други. Склад в гр. София с над 5000 вида продукция. Товаро-разтоварителни услуги, машина за оразмеряване и
пренавиване. При големи поръчки – доставка до клиента. Повече информация: София, Гара Искър, ул. Неделчо Бончев 1,
02/ 979 97 60, www.tilcom-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/52493/tilkom-ood----dostavka-i-iznos-na-elektromateriali

Вулканични камъни /и съд за подгряване на камъните/
Вулканични камъни /и съд за подгряване на камъните/
В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни.
Добро здраве и душевна хармония.
Масажът с горещи камъни (стоун терапия),е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване.
При контакт с тялото предварително затоплените гладки лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия.Цена 270лв
За подгряване на камъните е необходим специален съд,който се състои от 3 части:
- Основно тяло с нагряваща плоча и терморегулатор
- Междинно тяло от неръждавейка
- керамичен капак
Мощност : 1200W
Захранване : 220V
Подгряване : до 100 градуса
Внос от Шотландия
Гаранционен срок : 12 месеца. Цена 289лв
Комплекта заедно струва 559лв

Страница 68/150

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.12.2012

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/52491/vulkanichni-kamyni-i-syd-za-podgryavane-na-kamynite

Звездна лампа- Star Master
Звездна лампа- Star Master
Искате ли да свалите звездите във вашата стая?
Искате ли да се радвате на цветовете на дъгата?
Посетете нашите магазини и купете звездната лампа .
Star Master-Тя създава по-голямo и по-блестящo светлинно шоу за гледане на забавленията в празничната вечер.
Тя е декор на вашата стая, с много цветове с много блясък с много романтика.
Когато Включите адаптера , когато натиснете бутона LED,ще видите над себе си звездното небе
,ако натиснете бутона STAR, ще видите Вселената.Цена 45лв
За по подробна информация посетете нашите магазини
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/52490/zvezdna-lampa--star-master

Поръчка на обикновени печати Варна
Реклама-Варна ЕООД ви предлага различни услуги и продукти в областта реклама- печатната реклама или решено
издирвате бързо да намерите подходяща компания за изработка на обикновени фирмени печати ?
http://obiavidnes.com/obiava/52489/porychka-na-obiknoveni-pechati-varna

Двулистови метални врати цени (врати за входове) модел К2 – 310 лв.
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени МЕТАЛНИ ВРАТИ
• Врата с 2 ламарини 1.5мм х 1.5 мм - оребрена с пълнеж от минерална вата-на грунд кафяв.сив или черен
• Каса - винкел 45х45х4 - монтира се върху съществуващата каса-на грунд
• Праг - 40х20х1.5
• Панти ф20мм
• Заключване - едностранна брава ANBO, патрон секретен LT, бронировка, дръжка с дръжка или топка с дръжка.
• Цвета може месинг или инокс
• Цената е за размери до 2х1 метър. Над тези размери се доплаща
• Взимане на размери и монтаж за гр. София
• Срок 2-дни
За
Контакти:
http://www.xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com/%D0%BF%D0%BE%D1%89%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA
%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/52488/dvulistovi-metalni-vrati-ceni-vrati-za-vhodove-model-k2--310-lv

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
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
>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/52486/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
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
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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/52485/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

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/52484/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Вулканични камъни /и съд за подгряване на камъните/
Вулканични камъни /и съд за подгряване на камъните/
В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни.
Добро здраве и душевна хармония.
Масажът с горещи камъни (стоун терапия),е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване.
При контакт с тялото предварително затоплените гладки лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия.Цена 270лв
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За подгряване на камъните е необходим специален съд,който се състои от 3 части:
- Основно тяло с нагряваща плоча и терморегулатор
- Междинно тяло от неръждавейка
- керамичен капак
Мощност : 1200W
Захранване : 220V
Подгряване : до 100 градуса
Внос от Шотландия
Гаранционен срок : 12 месеца. Цена 289лв
Комплекта заедно струва 559лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://www.market99.net/zdrave%20i%20krasota/vulkanichni-kamani
http://obiavidnes.com/obiava/52483/vulkanichni-kamyni-i-syd-za-podgryavane-na-kamynite

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги-дългогодишен професионален опит!!!
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.
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;detective-fox@infojoker.bg
http://chasten.detektiv-fox.com
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http://obiavidnes.com/obiava/52482/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

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/52481/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

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/52480/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks

Метални решетки цени (врати за мазета и дворове) - преграждане на коридор
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ
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• Метална врата решетка с касова брава с 5 ключа-на грунд
• каса от профил 40х40х1.5
• Врата от профил 40х20х1.5 с пълнеж 20х20х1.5
• Метални решетки около вратата от профил 20х20х1.5
• панти ф20мм
• взимане на размери и монтаж за гр. София
• Срок 2-дни
• Цената на врата решетка с бравата до грунд е 200лв
• Цената на останалото пространство е 50лв. на кв. м. до грунд
За
Контакти:
http://www.xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%B2%D1%85%
D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5
http://obiavidnes.com/obiava/52477/metalni-reshetki-ceni-vrati-za-mazeta-i-dvorove---pregrajdane-na-koridor

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/52476/30-50-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/52475/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.
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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/52474/30-50-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/52473/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/52472/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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
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БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/52471/detektivska-agenciya-star-0885350440

Връзки за електорнните цигари
Ако се нуждаете от съвет как да се преборите с порока пушене, посетете ни. Опитайте с някой от нашите изпипани
методи за борба с този тежък порок!
http://obiavidnes.com/obiava/52466/vryzki-za-elektornnite-cigari

Метални врати цени (врати за входове) – един лист ламарина
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ
• Един лист ламарина 1.5мм сгъната и оребрена отвътре
• Касата се изработва от профил 40/40/1.5мм или винкел 40/40/3мм. Според случая
• Праг от профил според нивото.
• Панти Ф 20мм.
• Боядисване – грундират се с пистолет – сиви, кафяви или черни.
• Заключване със секретна брава (Мауер) с патрон и обков (дръжка + дръжка или топче + дръжка).
• В цената влиза – вземане на размер, доставка и монтаж
• Ако вратата е за таван и липсва асансьор се плаща задължително по 3лв. на етаж за ръчно качване.
• Цената е за размер до 2м на 1м – над тези размери се оскъпява
• Срок на изпълнение до 3 дни
За
Контакти:
http://www.xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com/%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BC%D0%B0
%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://obiavidnes.com/obiava/52469/metalni-vrati-ceni-vrati-za-vhodove--edin-list-lamarina

Шперплат - водоустойчив / строителен от най-голeмия Вносител в България - Планет Строй
2008 ООД
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/52468/shperplat---vodoustoychiv--stroitelen-ot-nay-golemiya-vnositel-v-bylgariya---planet

Проектиране и Узаконяване
Узаконяване на реклама,табели,тотеми,фирмени надписи
Изготвяне на пълна проектна документация . Огледа и консултацията за безплатни,след това се дава индивидуална
оферта, без допълнителни плащания,освен таксата за разрешителното. Изготвяме и довършване документация за
удостоверение за въвеждане в експлоатация.Изработваме проекти ( всички специялности, или по-избор) за частично или
цялостно саниране на сгради. Изготвяне на проекти за смяна на предназначение . Проекти за еднофамилни и двуфамилни
къщи, жилищни и промишлени сгради .Скици за преместваеми обекти ,скици за тротоарно право .
http://obiavidnes.com/obiava/52464/proektirane-i-uzakonyavane

Узаконяване на реклами
Узаконяване на реклами,билбордове,тотеми,табели и фирмени надписи. Изготвяне на проектна документация
,индивидуални цени, след БЕЗПЛАТЕН оглед и консултация. Изготвяне на проекти за смяна на предназначение .Проекти за
еднофамилни и двуфамилни къщи, жилищни и промишлени сгради .Скици за преместваеми обекти ,скици за тротоарно
право .
http://obiavidnes.com/obiava/52463/uzakonyavane-na-reklami

Узаконяване на реклама,табели,тотеми,фирмени надписи
Изготвяне на пълна проектна документация . Огледа и консултацията за безплатни,след това се дава индивидуална
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оферта, без допълнителни плащания,освен таксата за разрешителното. Изготвяме и довършване документация за
удостоверение за въвеждане в експлоатация.Изработваме проекти ( всички специялности, или по-избор) за частично или
цялостно саниране на сгради. Изготвяне на проекти за смяна на предназначение . Проекти за еднофамилни и двуфамилни
къщи, жилищни и промишлени сгради .Скици за преместваеми обекти ,скици за тротоарно право .
http://obiavidnes.com/obiava/52462/uzakonyavane-na-reklamatabelitotemifirmeni-nadpisi

Продавам дипломи
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/52461/prodavam-diplomi

Детективска агенция АЯКС Частен детектив-0888135197
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/52460/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

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/52459/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
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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/52458/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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/52456/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 ,
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e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/52455/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
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/52454/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по МАТЕМАТИКА
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по МАТЕМАТИКА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по МАТЕМАТИКА:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/52453/uskoreni--kursove-za-matura-po-matematika
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УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ
курсове за МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И
ЛИТЕРАТУРА:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/52452/uskoreni--kursove-za-matura-po-bylgarski-ezik-i-literatura

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/52451/uskoreni--kursove-za-matura-po-biologiya-i-himiya

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/52450/uskoreni--kursove-za-matura-po-geografiya

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ
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Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/52449/uskoreni--kursove-za-matura-po-geografiya

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И
ФРЕНСКИ ЕЗИК:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/52448/uskoreni--kursove-za-matura-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/52447/uskoreni--kursove-za-matura-po-filosofiya

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по МАТЕМАТИКА
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по МАТЕМАТИКА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по МАТЕМАТИКА:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
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- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/52446/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-matematika

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ИСТОРИЯ
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ИСТОРИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ИСТОРИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/52445/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-istoriya

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И
ЛИТЕРАТУРА:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/52444/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-bylgarski-ezik-i-literatura

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БИОЛОГИЯ И
ХИМИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
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- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/52443/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-biologiya-i-himiya

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ГЕОГРАФИЯ
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ГЕОГРАФИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ГЕОГРАФИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/52442/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-geografiya

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И ФРЕНСКИ
ЕЗИК
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по АНГЛИЙСКИ,
НЕМСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/52441/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ФИЛОСОФИЯ
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ФИЛОСОФИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за
КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ФИЛОСОФИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
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- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/52440/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-filosofiya

УСКОРЕНИ курсове за 7 клас КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ по Български език и Математика
УСКОРЕНИ курсове за 7 клас КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ по Български език и Математика
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за 7 клас КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ по Български
език и Математика:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал според изпитните формати за кандидатсване след 7 клас за гимназия;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, преразкази, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател по предмет(общо за двата модула);
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/52439/uskoreni--kursove-za-7-klas-kandidat-gimnazisti-po-bylgarski-ezik-i-matematika

Курс по журналистика
Курс по журналистика
Курс по журналистика (писане на есе) за СУ и УНСС
- 20 астрономически часа за работа с преподавател
- 5 пробни изпита в отделни часове
- Преподаване на основните видове аргументативни текстове
- Учебни материали
- Подробни рецензии, редакция и анализ на писмените работи
- Дискусии по актуални обществени проблеми
- Удобен график
- Традиционно висока успеваемост
- Записването е възможно по телефона.
http://obiavidnes.com/obiava/52438/kurs-po-jurnalistika

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
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/50150/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Тютюн Marlboro,Victory,Karelia,RedBul и др.правим по поръчка
Продавам готови видове и съставям по ваше предпочитание(никотинови ставки)различни видове по American Blend
стандарт. Цените са от 30 до 80лв като зависят от качеството не от вида на продукта(колкото по - качествен е
толкова по скъп е). Продуктите са несравними с останалите които - се продават.ПРАЩАМЕ НАВСЯКЪДЕ!Имаме и

Страница 84/150

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.12.2012

гилзи!
http://obiavidnes.com/obiava/52437/tyutyun-marlborovictorykareliaredbul-i-drpravim-po-porychka

Курсове за МАТУРА
Курсове за матура по български език и литература, история, география, математика, химия, биология и английски език.
Обучение в малки групи или индивидуално /частни уроци/, квалифицирани преподаватели с опит, висока успеваемост.
София – „ELINA” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/52436/kursove-za-matura

3-стаен апартамент, 80м2, А16, Въстанически - ул. Асен Христофоров, 37 000 Евро
3-стаен нов апартамент с Акт 16 на ул. Асен Христофоров във кв. Въстанически. Жилището е с разпределение - хол, 2
спални без преход, баня, 1 тераса на мазилка и замазка. Луксозни общи части /врачански камък, инокс парапети/, хидр.
асансьор, блиндирана входна врата. За клиенти на агенцията. Цена: 37 000 евро - при кешово плащане . За контакти:
0878/ 867 009, 032960065 Ваня
http://obiavidnes.com/obiava/52435/3-staen-apartament-80m2-a16-vystanicheski---ul-asen-hristoforov-37-000-evro

НОЩУВКИ ПЛОВДИВ 10лв ТВ КАБЕЛНА WI-FI КЛИМАТИК 0877749296
Самостоятелни, луксозни стаи хотелски тип с 2 и 3 легла и спални Във всяка стая има климатик, телевизор с кабелна
телевизия, високоскоростен безжичен интернет WiFi, вентилатор. Стаите са обзаведени с нови поръчкови легла, с
ергониомични матраци на ТЕД, кът с мека мебел, маса и столове. PVC дограма и алуминиеви щори. Силиконизирани
олекотени завивки и супер бели памучни чаршафи. Бани с душ - кабини, вана и 24/7 топла вода. Охрана - СОТ видеокамери
24/7.
Стаите се намират близо до Централна ЖП гара, автогара ЮГ, автогара Родопи. Удобно за Пловдивски университет ПУ на 6 мин. Технически университет 5 мин. Колеж Делта 5 мин. Европейски колеж 3 мин. Колеж по икономика и
администрация КИА 10 мин. Аграрен университет - АУ (ВСИ) 8 мин. Университет по хранителни технологии УХТ
(ВХВП) 7 мин. Земеделски колеж 10 мин.АМТИИ 7 мин мин Музикална академия 10 мин Факултет по дентална медицина 2
мин. ВМИ 4 мин. Хирургиите - 2 мин. Транспортна болница 4 мин. Клиники Селена, Пълмет, Каспела 3 мин.
Удобен транспорт до всяка точка на града. Спирка на 2 мин. Автобуси 222, 12, 26, 29. Маршрутки - 1, 2. Такси стоянка.
Спирка на 3 мин. 10, 37. Спирка на 4 мин. 66, 24, 37, 6, 15, 10.
В радиус от 100 метра супер маркет до 11 часа. Нон - стоп, магазини, заведения, Мол Фитнес зала, Пазар, Еврофутбол,
Дюнери и пици, Аптека, пиле на грил, кафе - автомат, закуски изпечени на място. Възможност за паркиране.
Цена - 10 лева
В цената:
Ползвате памучно супер бяло спално бельо олекотени силиконизирани завивки и възглавници, високоростен безжичен
интернет WiFi, кабелна телевизия, тлевизор, вентилатор, ютия и дъска за гладене, кана за гореща вода, баня с нон - стоп
топла вода ОТ СОБСТВЕНИК 0877749296 0876601100 http://kvartiri-plovdiv.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/52433/noshtuvki-plovdiv-10lv-tv-kabelna-wi-fi-klimatik-0877749296

НОЩУВКИ ПЛОВДИВ 10лв ТВ КАБЕЛНА WI-FI КЛИМАТИК 0877749296
Самостоятелни, луксозни стаи хотелски тип с 2 и 3 легла и спални Във всяка стая има климатик, телевизор с кабелна
телевизия, високоскоростен безжичен интернет WiFi, вентилатор. Стаите са обзаведени с нови поръчкови легла, с
ергониомични матраци на ТЕД, кът с мека мебел, маса и столове. PVC дограма и алуминиеви щори. Силиконизирани
олекотени завивки и супер бели памучни чаршафи. Бани с душ - кабини, вана и 24/7 топла вода. Охрана - СОТ видеокамери
24/7.
Стаите се намират близо до Централна ЖП гара, автогара ЮГ, автогара Родопи. Удобно за Пловдивски университет ПУ на 6 мин. Технически университет 5 мин. Колеж Делта 5 мин. Европейски колеж 3 мин. Колеж по икономика и
администрация КИА 10 мин. Аграрен университет - АУ (ВСИ) 8 мин. Университет по хранителни технологии УХТ
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(ВХВП) 7 мин. Земеделски колеж 10 мин.АМТИИ 7 мин мин Музикална академия 10 мин Факултет по дентална медицина 2
мин. ВМИ 4 мин. Хирургиите - 2 мин. Транспортна болница 4 мин. Клиники Селена, Пълмет, Каспела 3 мин.
Удобен транспорт до всяка точка на града. Спирка на 2 мин. Автобуси 222, 12, 26, 29. Маршрутки - 1, 2. Такси стоянка.
Спирка на 3 мин. 10, 37. Спирка на 4 мин. 66, 24, 37, 6, 15, 10.
В радиус от 100 метра супер маркет до 11 часа. Нон - стоп, магазини, заведения, Мол Фитнес зала, Пазар, Еврофутбол,
Дюнери и пици, Аптека, пиле на грил, кафе - автомат, закуски изпечени на място. Възможност за паркиране.
Цена - 10 лева
В цената:
Ползвате памучно супер бяло спално бельо олекотени силиконизирани завивки и възглавници, високоростен безжичен
интернет WiFi, кабелна телевизия, тлевизор, вентилатор, ютия и дъска за гладене, кана за гореща вода, баня с нон - стоп
топла вода ОТ СОБСТВЕНИК 0877749296 0876601100 http://kvartiri-plovdiv.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/52432/noshtuvki-plovdiv-10lv-tv-kabelna-wi-fi-klimatik-0877749296

НОЩУВКИ ПЛОВДИВ 10лв ТВ КАБЕЛНА WI-FI КЛИМАТИК 0877749296
Самостоятелни, луксозни стаи хотелски тип с 2 и 3 легла и спални Във всяка стая има климатик, телевизор с кабелна
телевизия, високоскоростен безжичен интернет WiFi, вентилатор. Стаите са обзаведени с нови поръчкови легла, с
ергониомични матраци на ТЕД, кът с мека мебел, маса и столове. PVC дограма и алуминиеви щори. Силиконизирани
олекотени завивки и супер бели памучни чаршафи. Бани с душ - кабини, вана и 24/7 топла вода. Охрана - СОТ видеокамери
24/7.
Стаите се намират близо до Централна ЖП гара, автогара ЮГ, автогара Родопи. Удобно за Пловдивски университет ПУ на 6 мин. Технически университет 5 мин. Колеж Делта 5 мин. Европейски колеж 3 мин. Колеж по икономика и
администрация КИА 10 мин. Аграрен университет - АУ (ВСИ) 8 мин. Университет по хранителни технологии УХТ
(ВХВП) 7 мин. Земеделски колеж 10 мин.АМТИИ 7 мин мин Музикална академия 10 мин Факултет по дентална медицина 2
мин. ВМИ 4 мин. Хирургиите - 2 мин. Транспортна болница 4 мин. Клиники Селена, Пълмет, Каспела 3 мин.
Удобен транспорт до всяка точка на града. Спирка на 2 мин. Автобуси 222, 12, 26, 29. Маршрутки - 1, 2. Такси стоянка.
Спирка на 3 мин. 10, 37. Спирка на 4 мин. 66, 24, 37, 6, 15, 10.
В радиус от 100 метра супер маркет до 11 часа. Нон - стоп, магазини, заведения, Мол Фитнес зала, Пазар, Еврофутбол,
Дюнери и пици, Аптека, пиле на грил, кафе - автомат, закуски изпечени на място. Възможност за паркиране.
Цена - 10 лева
В цената:
Ползвате памучно супер бяло спално бельо олекотени силиконизирани завивки и възглавници, високоростен безжичен
интернет WiFi, кабелна телевизия, тлевизор, вентилатор, ютия и дъска за гладене, кана за гореща вода, баня с нон - стоп
топла вода ОТ СОБСТВЕНИК 0877749296 0876601100 http://kvartiri-plovdiv.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/52431/noshtuvki-plovdiv-10lv-tv-kabelna-wi-fi-klimatik-0877749296

продава се козметично оборудване
Козметичен комбайн
Настолен с Д’Арсонвал, вакуум,
спрей, йонофореза, микрокинеза,
четков пилинг и програма за бюста.
Арт. № MT 1203, цена 700 лв.
Професионалнa козметичнa лампaлупa с менгеме. Защитен капак и
защитно фолио. Кръглa, 3 диоптъра с менгеме, цена 90,00 лв.
ANDRECA - Soft Line - Вапозон на статив. Насочване на парата на 180 градуса и ароматерапия. Вместимост 1.5 л.
цена 90,00 лв
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Комбинирана СПА Капсула и хидромасажна вана PowerSPA Функции:
Душ Виши,Хидромасажна вана,Парна баня
Инфраред,Вибрация,Хромотерапия LCD дисплей,Озон Стерилизатор,Вентилатор за лицето Размери: 235*93*116 см.
Мощност 2,2 ЦЕНА: 8000
апарат IPL – фотоепилация,фотоподмладяване,със система за обезкосмяване с пинсета и игла.Модел VIP EPIL FLASH
общо и локално отслабване
незабавна загуба на тегло
лицето и тялото преобразуване
тонизиране на мускулите и стягане на тъканите
премахване на задържане на течности
лимфната и венозен дренаж
регенерацията на тъканите
лицето мини-лифтинг
бързи и дълготрайни резултати, които са видими за по-малко от 30 минути
Сигурна инвестиция с висока печалба, която бързо плаща за себе си
TRANSION ® Тялото и лицето пълни козметични процедури за: Обща и локализиран бързо отслабване - мускулна
стягане на кожата тонизиращо тялото преобразуване
Isogei ® Тялото и лицето пълни козметични процедури за: бързо и пълно заздравяване на отделни мускулни снопове мини вдигане - повишаване на тонуса на кожата
LINFOGEI ® Приключилото лечение на тялото и лицето: Лимфен дренаж - венозен дренаж - физиологични
отстраняване на оток - целулита - отоци - предотвратяване на козметични проблеми, дължащи се на лоша циркулация
Microgei За лице ANTI-AGE козметични процедури с: Регенериращ и стягащо действие на повърхностните епителни
тъкани - предотвратяване на преждевременното стареене - бръчките
Цветове диапазон:
- Оранжев с червени светлини
- Гранат, червен с червени светлини
- Синя със сини светлини
- Опушено сиво без светлини
Тегло: 27 кг
Heigh: 160 см
ЦЕНА: 10000 лв
http://obiavidnes.com/obiava/52430/prodava-se-kozmetichno-oborudvane

Метални врати за мазета
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени МЕТАЛНИ РЕШЕТКИ
• Един лист ламарина 1.5мм сгъната и оребрена от вътре.
• Касата се изработва от профил 40/40/1.5мм или винкел 40/40/3мм според случая.
• Праг от профил според нивото.
• Панти Ф 20мм.
• Боядисване – грундират се с пистолет – сиви, кафяви или черни.
• Заключване с касова брава с 5 ключа (китайска)
• В цената влиза – вземане на размер, доставка и монтаж
• Ако вратата е за таван и липсва асансьор се плаща задължително по 3лв. на етаж за ръчно качване.
• Цената е за размер до 2м на 1м – над тези размери се оскъпява
• Срок за изпълнение до 3 дни
За
Контакти:
http://www.xn----7sbfoapdp2cdtf0f.com/%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B5
%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/52428/metalni-vrati-za-mazeta

вила "Ваня 2" Троянския Балкан
Вила "Ваня 2" може да настани максимално 12 души.
http://obiavidnes.com/obiava/52427/vila-vanya-2--troyanskiya-balkan
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вила "Ваня" Троянския Балкан
Вила "Ваня" може да настани 17 души
http://obiavidnes.com/obiava/52426/vila-vanya--troyanskiya-balkan

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/52424/detektivska-agenciya-star-0885350440

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/52423/detektivska-agenciya-star-0885350440

Манимпекс ЕООД - авточасти
Фирма Манимпекс ЕООД е действащ от 1992 г. търговец на резервни части и консумативи за всички европейски
автомобили и лекотоварни коли. Официален вносител на реномирани марки като Autex - GK, Bilstein, Brembo, Continental
Teves - ATE, Icer Brakes, Hengst, Topran, Febi. Гаранция за качеството и произхода на частите. Преференциални цени за
купувачи на едро, сервизи, таксиметрови фирми, клубове на различните марки автомобили. В обектите ще намерите
части за окачване, гарнитури, ходова част, спирачна система, охладителна система, висколуфтери, двигател, бутала,
сегменти, вериги, радиатори, плъзгачи, втулки, главини, спортно окачване, датчици и др. Избор от антифризи, масла,
течности. Можете да пазарувате от нашите магазини:
Централен склад:
София, ул. Околовръстен път №370 (разклона за село Лозен)
02/ 441 47 82; 02/ 958 57 82; 02/ 846 35 74; 02/ 858 11 38;
0885/ 320 356; 0887/ 182 767; 0884/ 139 867;
e-mail: Centralen.Sklad@manimpex-bg.com
Склад и магазин "Каблешков":
София, бул.Тодор Каблешков 1
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02/ 958 57 83; 02/ 958 57 84; 0888/ 207 345
e-mail: Manimpex.Sklad@manimpex-bg.com
София - магазин "Симеон":
Ул. Цар Симеон 129
02/ 931 22 78; 02/ 832 61 49; 0885/ 320 270
e-mail: Simeon@manimpex-bg.com
София - магазин "Дървеница":
ж.к. Дървеница, бл. 48
02/ 974 34 87; 02/ 974 57 14; 0884/ 841 618
e-mail: Darvenica@manimpex-bg.com
Пловдив - склад и магазин:
Бул. Княгиня Мария Луиза 37
032/ 67 16 26; 032/ 67 16 36; 0885/ 384 488
e-mail: Manimpex.Plovdiv@manimpex-bg.com
Варна - склад и магазин:
Ул. Калофер 5
052/ 650224; 052/ 650225; 0887/ 274 813
e-mail: Manimpex.varna@manimpex-bg.com
Бургас - склад и магазин "Генакар":
Ул. Сан Стефано 54
056/ 811384; 0888/ 700346
e-mail: n.georgiev@manimpex-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/52422/manimpeks-eood---avtochasti

вила "Ваня 2" Троянския Балкан
Разсролага със 12 места за нощувка.
http://obiavidnes.com/obiava/52421/vila-vanya-2--troyanskiya-balkan

Хубав Номер – Мтел – Глобул - Виваком
Хубав Номер – Мтел – Глобул - Виваком
www.bg-sim.com
Skype: bgsim.com
www.facebook.com/HubavNomerMtelGlobulVivacomFrogBob
MTEL
0886 73 73 93 – 100лв.0887 93 73 73 – 100лв.
0882 79 09 79 – 100лв.0882 79 07 07 – 100лв0882 56 54 56 – 100лв.0889 16 26 26 – 100лв.
0888 68 76 68 – 70лв.0886 93 23 93 – 70лв.0888 52 67 52 – 70лв.0884 38 38 03 – 70лв.0889 04 43 43 – 70лв.0888 63 54 54 – 70лв.
0888 72 96 96 – 70лв.
0888 73 52 52 – 70лв.
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0884 16 60 60 – 60лв.
0882 78 10 10 – 60лв.
0882 78 02 02 – 60лв
0882 98 06 06 – 60лв.
0884 13 13 48 – 60лв.
0886 25 07 07 – 60лв.
0882 98 39 39 – 60лв.
0882 98 39 98 – 50лв.0885 34 01 34 – 50лв.0885 52 37 52 – 50лв.0882 98 17 98 – 50лв.0886 92 40 92 – 50лв.0882 98 46 98 – 50лв.0882 98 27 98 – 50лв.0884 32 34 33 – 50лв.0884 32 35 33 – 50лв.0882 98 17 17 – 50лв.
0884 37 37 55 – 50лв.
0886 93 25 25 – 50лв.
0882 98 47 47 – 50лв.
0884 37 37 25 – 50лв.
0884 37 21 21 – 50лв.
0882 56 48 48 – 50лв.
0886 33 92 92 – 50лв.
0886 73 73 09 – 50лв.
0886 73 73 50 – 50лв.
0885 53 62 62 – 50лв.
0886 63 10 63 – 40лв.0884 37 37 16 – 40лв.
0884 37 37 08 – 40лв.
0884 37 37 09 – 40лв.
0886 73 73 41 – 40лв.
0886 73 73 57 – 40лв.
GLOBUL
08 95 85 95 85 – 150лв.
08 95 06 95 95 – 100лв.,
08 9299992 1 – 100лв.0895 82 3333 – 100лв.
08 929999 15 – 80лв.08 929999 17 – 80лв.08 929999 18 – 80лв.0897 2 9999 8 – 70лв.0897 3 8888 5 – 70лв.0897 3 8888 6 – 70лв.0894 2 7777 4 – 70лв.
0897 5 6666 3 – 70лв.,
0897 5 6666 8 – 70лв.,
0893 9 5555 6 – 70лв.0893 9 5555 7 – 70лв.
0897 6 5555 3 – 70лв.
0897 6 5555 8 – 70лв.
0897 3 4444 7 – 70лв.0897 9 4444 1 – 70лв.0894 2 3333 1 – 70лв.
0895 9 2222 1 – 70лв.
0895 9 2222 4 – 70лв.
0895 8 2222 6 – 70лв.
0896 5 2222 3 – 70лв.,
0895 0 2222 7 – 70лв.,
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0894 9 2222 3 – 70лв.,
0893 7 1111 8 – 70лв.0893 7 1111 9 – 70лв.
0894 0000 18 – 70лв.,
0894 0000 19 – 70лв.,
0894 0000 21 – 70лв.,
0894 0000 37 – 70лв,
0894 0000 65 – 70лв.,
0897 69 70 70 – 70лв.
0892 077 088 – 70лв.
0892 077 078 – 70лв.
08 95 92 70 70 – 60лв.
0892 3333 82 – 60лв.
08 92 3333 95 – 60лв.
08 92 3333 96 – 60лв.08 92 3333 97 – 60лв.0892 3333 84 – 60лв.0892 3333 86 – 60лв.
0892 3333 87 – 60лв.
0893 7777 46 – 60лв.,
0893 7777 51 – 60лв.0896 058 059 – 60лв.
0893 800 806 – 60лв.0893 800 807 – 60лв.0893 73 71 71 – 60лв.0893 73 79 79 – 60лв.0893 79 79 71 – 60лв.
0893 79 79 74 – 60лв.
0897 35 35 30 – 60лв.
0897 35 35 32 – 60лв.
0897 35 35 39 – 60лв.
0897 35 37 37 – 60лв.0893 41 41 42 – 60лв.0893 29 27 27 – 60лв.
0894 29 25 25 – 60лв.
0893 29 23 23 – 60лв.
0897 699 700 – 60лв.
0897 390 391 – 60лв.
0893 709 708 – 60лв.
08 94 95 93 93 – 60лв.
0893 29 28 29 – 50лв.0896 45 25 45 – 50лв.0897 35 25 35 – 50лв.0893 77 11 71 – 50лв.0895 098 097 – 50лв.08 93 89 83 89 – 50лв.,
0893 89 82 82 – 40лв.0894 87 83 87 – 40лв.08 93 92 98 92 – 40лв.0895 076 077 – 40лв.0893 912 911 – 40лв.0897 22 81 22 – 40лв.0897 34 54 34 – 40лв.0893 71 21 71 – 40лв.0893 71 41 41 – 40лв.0896 54 24 24 – 40лв.0893 52 92 52 – 40лв.0895 06 69 69 – 40лв.,
08 93 73 93 83 – 35лв.-
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0895 07 07 74 – 25лв.0895 07 07 79 – 25лв.0895 09 09 33 – 25лв.0895 09 09 44 – 25лв. 0895 09 09 66 – 25лв.0895 09 09 70 – 25лв.0897 35 01 35 – 25лв.0895 09 09 98 – 25лв.0896 20 98 98 – 25лв.
0897 33 05 05 – 25лв.
08 94 95 95 66 – 25лв.
0895 01 57 57 – 25лв.
0895 12 97 97 – 25лв.
0893 800 813 – 25лв.
0893 800 860 – 25лв.
0897 33 62 62 – 25лв.
0897 33 17 17 – 25лв.
0897 34 12 12 – 25лв.
0896 50 26 26 – 25лв.
08 93 91 30 30 – 25лв.
0899 21 21 19 – 25лв.
08 93 94 99 66 – 25лв.
0896 54 07 07 – 25лв.
0897 66 24 24 – 25лв.
0897 33 28 28 – 25лв.
0897 33 29 29 – 25лв.
0897 33 95 95 – 25лв.
0897 35 35 29 – 25лв.
0896 28 15 15 – 25лв.
0897 37 37 02 – 25лв.
0897 37 37 05 – 25лв.
0897 37 37 09 – 25лв.
0897 37 37 29 – 25лв.
0895 16 16 24 – 25лв.
0895 36 36 22 – 25лв.
0895 09 09 45 – 25лв.
0895 09 09 20 – 25лв.
0895 09 09 17 – 25лв.
0895 09 09 85 – 25лв.
0895 07 07 35 – 25лв.
0894 28 80 80 – 25лв.,
0893 80 97 97 – 25лв.,
0894 06 17 17 – 25лв.,
0895 07 36 36 – 20лв.0895 07 64 64 – 20лв.0893 91 85 85 – 20лв.0893 73 95 95 – 20лв.VIVACOM
0876/77-76-67 - 200лв;
0877/66-76-76 - 200лв;
0 876-676-876 - 200лв;
0876/7777-68 - 120лв;
0876/7777-86 - 120лв;
0876/7777-56 - 120лв;
0876/99-77-97 - 100лв;
0876/77-74-74 - 100лв;
0876/99-94-94 - 100лв;
0876/29-29-99 - 100лв;
0876/93-93-94 - 100лв;
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0876/55-44-54 - 100лв;
0876/54-44-55 - 100лв;
0876/57-57-75 - 100лв;
0876/93-93-39 - 100лв;
0876/99-59-59 - 100лв;
0876/95-95-55 - 100лв;
0876/95-95-59 - 100лв;
0876/95-99-95 - 100лв;
0876/95-95-96 - 100лв;
0876/88-68-68 - 100лв;
0878/97-79-79 - 100лв;
0878/55-95-95 - 100лв;
0876/57-75-75 - 100лв;
0876/95-55-99 - 100лв;
0876/77-97-97 - 100лв;
0876/95-95-97 - 80лв;
0876/93-93-95 - 80лв;
0876/88-78-68 - 80лв;
0877/76-76-78 - 80лв;
0876/77-76-78 - 80лв;
0877/76-76-79 - 80лв;
0878/788-768 - 80лв;
0878/778-758 - 80лв;
0878/599-588 - 80лв;
0876/566-555 - 80лв;
0878/97-97-70 - 80лв;
0878/998-798 - 80лв;
0878/98-85-85 - 80лв;
0878/949-979 - 80лв;
0877/99-97-96 - 80лв;
0878/97-99-96 - 80лв;
0878/96-99-94 -80лв;
0876/666-778 - 80лв;
0876/666-869 - 80лв;
0876/669-667 - 80лв;
0876/668-660 - 80лв;
0876/98-99-97 - 70лв;
0876/39-39-29 - 80лв;
0876/87-67-97 - 70лв;
0876/687-867 - 70лв;
0877/76-87-76 - 70лв;
0877/768-778 - 70лв;
0878/979-970 - 70лв;
0876/89-87-87 -70лв;
0876/89-87-88 - 70лв;
0876/89-87-89 - 70лв;
0879/05-00-06 - 70лв;
0878/993-983 - 70лв;
0876/64-69-69 - 70лв;
0878/47-00-07 - 70лв;
0876/64-69-64 - 70лв;
0876/64-68-64 - 70лв;
0876/67-63-63 - 60лв;
0876/94-97-94 - 60лв;
0877/54-56-54 - 60лв;
0879/28-24-28 - 60лв;
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Картите са Prima и B-connect. Не са регистрирани, регистрират се БЕЗПЛАТНО във всеки офис на MTEL и GLOBUL.
След първия месец може да се премине по избор на всички абонаментни планове и предплатени услуги. Опция за местене
при друг оператор като се запазва номера. Доставка по куриер за цялата страна.
Хубави номера на невероятни цени! Хубав номер, златен номер, лесен номер, хубави номера, лесни номера, глобул, мтел,
виваком, Фрог, боб, ало,да , hubav nomer, zlaten nomer, lesen nomer, hubavi nomera, lesni nomera, globul, mtel, vivacom, grog,
bob, alo,da , sim card, сим карта, сим карти, B-connect, CARD, FROG, GLOBUL, gold, gsm, M-tel, prima, SIM, vip, VIVACOM,
забележим, златен лесен Номер, предплатен ,Телефон хубав,
http://obiavidnes.com/obiava/52420/hubav-nomer--mtel--globul---vivakom

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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/52419/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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.
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e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-fox.infojoker.bg
http://obiavidnes.com/obiava/52418/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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/52417/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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/52416/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv
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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/52415/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

Страница 96/150

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.12.2012

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/52414/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/52413/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
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-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/52412/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

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/52411/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
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
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http://obiavidnes.com/obiava/52410/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Община Полски Тръмбеш
Община Полски Тръмбеш заема част от Област Велико Търново в северната половина на България. Територията й е
463.66 km
http://obiavidnes.com/obiava/52409/obshtina-polski-trymbesh

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/52408/detektivska-agenciya-star-0885350440

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/52407/detektivska-agenciya-star-0885350440

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.
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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/52406/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/52405/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
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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/52404/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Зимна почивка на планина
Вила "Петлето" предлага зимна почивка в Родопите.Вилата се намира в
с. Соколовци, до Пампорово.За повече подробности www.vila-petleto.smolyanbg.net
http://obiavidnes.com/obiava/52403/zimna-pochivka-na-planina

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/52402/masajna-masajirashta-sedalka

Енергопестяващо за ток 15Kw
Енергопестяващо за ток 15Kw
СПЕСТЕТЕ ДО 30% ОТ СМЕТКИТЕ СИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО - НОВО ПОКОЛЕНИЕ УРЕДИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ТОК " Intelligent Energy Saver " – едно интелигентно И НАПЪЛНО ЛЕГАЛНО решение за икономия на електрическа енергияпо германска технология !
Устройството е ефективно и достатъчно за голям апартамент, малък хотел, ресторант и др.
със сумарна мощност на електросъоръженията до 15 kW. Произход :
Китай Гаранционен срок:12 месеца!
Интернет магазини
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www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/52401/energopestyavashto--za-tok-15kw

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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/52400/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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
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http://obiavidnes.com/obiava/52399/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 !!!
тел:02/9865435
0877696928, 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/52398/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Електронна цигара
Електронна цигара,Мини електронна цигара и консумативи за тях
- НА ЕДРО И ДРЕБНО ! Ако желаете да “ПУШИТЕ ЗДРАВОСЛОВНО”
, или да се откажете от тютюнопушенето бързо,лесно и трайно,
вземете Вашата“Електронна цигара
eGo-W ,eGo-T, eGo-W, EGO-Е 2 ,EGO-Alips ,EGO-Elips, I test ,EGO-C Twist
За повече информация кликнете тук
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/52397/elektronna-cigara

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
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-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/52396/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
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/51624/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
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/52395/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Специални Интериорни врати фурнирован МДФ
• Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ
• Интериорни врати от фурнирован МДФ – специални

Страница 104/150

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.12.2012

•
• Стъклено крило – 790 лв. / врата
•
• Таблена с креп – 750 лв. / врата
•
• Таблена без креп – 650 лв. / врата
За
контакти:
http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com/%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0
%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%
82%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/52394/specialni-interiorni-vrati-furnirovan-mdf

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/52393/detektivska-agenciya-star-0885350440

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/52392/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
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насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/52391/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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/52390/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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
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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/52389/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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/52386/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv

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/52383/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция ДИСКРЕТ -0878118120
ТАЗИ АГЕНЦИЯ ЩЕ ВИ ИЗМАМИ
http://obiavidnes.com/obiava/52382/detektivska-agenciya-diskret--0878118120
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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/52381/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/52379/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,
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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/52377/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Детективска агенция - Дискрет
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.

discretiondetective@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/52376/detektivska-agenciya---diskret

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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
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НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/52375/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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/52374/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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/52373/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Детективска агенция АЯКС Частен детектив-0888135197
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/52372/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

0887232146, фини шпакловки, и гипсова шпакловка, часно лице,започване веднага
***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -часно лице
***0887232146***
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай дограма
и врати с поставияне на лайсни
или измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.-минерална мазилка.
-влачена мазилка.
-замазки.
-зидария.
БЪРЗО И КОРЕКНО,НА РАЗУМНИ ЦЕНИ,ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.ЧАСНО ЛИЦЕ-МАЙСТОР...снимки в др. сайтове
http://obiavidnes.com/obiava/52369/0887232146-fini-shpaklovki-i-gipsova-shpaklovka-chasno-licezapochvane-vednaga

0887232146, фини шпакловки, и гипсова шпакловка, часно лице,започване веднага
***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -часно лице
***0887232146***
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
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-топлоизолация.
-обръщане покрай дограма
и врати с поставияне на лайсни
или измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.-минерална мазилка.
-влачена мазилка.
-замазки.
-зидария.
БЪРЗО И КОРЕКНО,НА РАЗУМНИ ЦЕНИ,ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.ЧАСНО ЛИЦЕ-МАЙСТОР...снимки в др. сайтове
http://obiavidnes.com/obiava/52368/0887232146-fini-shpaklovki-i-gipsova-shpaklovka-chasno-licezapochvane-vednaga

0887135403.ШПАКЛОВКИ ЗАПОЧВА СЕ ВЕДНАГА
0887135403.ШПАКЛОВКИ ЗАПОЧВА СЕ ВЕДНАГА
0887135403,Довършителни ремонти.часно лице
-фини шпакловки.
-гипсови шпакловки.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-топлоизолация.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
-гарантирано качество.
-започване веднага.
Галерия
http://obiavidnes.com/obiava/52367/0887135403shpaklovki-zapochva-se-vednaga

0882551735 КАЧЕСТВЕН РАМОНТ НА ВАШИЯ ДОМ,ОФИС,МАГАЗИН ЗАПОЧВАНЕ
ВЕДНАГА
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0882551735, шпакловки, мазилки, часно лице, ДОГОВАРИЯНЕ 0882551735, финни шпакловки, гипсови шпакловки, латекс,
топлоизолация, обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване, гипсова мазилка, минерална
мазилка, пръскана мазилка, влачена мазилка, мазилки, замазки, зидария, зида и тераси бързо и качествено, корекно,
разумни цени, безплатен оглед на обекта, цените може и да се договарият за по голями обекти, без почивен ден... часно
лице...0882551735Цена: По договаряне Цена: По договаряне започване веднага Цена: По договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/52366/0882551735-kachestven-ramont-na-vashiya-domofismagazin-zapochvane-vednaga

Качествена изработка на банер
Издирвате бързо да намерите специализирана компания за направата на всякакви рекламни банери ? Reklama-Varna.com
предлага множество рекламни услуги и продукти- изработка на банери
http://obiavidnes.com/obiava/52359/kachestvena-izrabotka-na-baner

Качествена изработка на външна реклама Варна
Изгаряте ли от нужда бързо да откриете някой опитен за изработка на всякакви реклама за фирмата -външна?
Reklama-Varna.com ви предлага множество продукти и услуги от рекламния бранш- изработката на външна реклама
http://obiavidnes.com/obiava/52356/kachestvena-izrabotka-na-vynshna-reklama-varna

Чифт елегантни сандали мъжки за вас
Заповядайте на www.ShoeZone.bg - уеб сайтa за сандали . Информация за разделът със оригинални мъжки сандали.
http://obiavidnes.com/obiava/52353/chift-elegantni-sandali-myjki-za-vas

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
http://partybux116.blogspot.com/
skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/52351/sigurna-rabota

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
http://partybux114.blogspot.com/ или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/52350/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
http://partybux116.blogspot.com/ или ни пишете на Skype име obqva10
Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/52349/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

СЪЗДАЙТЕ СИ НОВА ПЕЧЕЛИВША РАБОТНА СРЕДА В ИНТЕРНЕТ
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Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични средства използвайки само безплатните
приложения.Посетете нашия сайт и ще получите подробна информация с илиюстрации на Български език
http://startbux.webnode.com/
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/52348/syzdayte-si-nova-pechelivsha-rabotna-sreda-v-internet

5-те Най-сигурни начина за печалба от интернет
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични срества използвайки само безплатните
приложения.Предлагаме ви 5-те Най-сигорни печеливши възможности за печелене от интернет.Посетете нашия сайт и
ще получите подробна информация с илюстрации на Български езикhttp://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/52347/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet

НАУЧЕТЕ КАКВИ СА НАЧИНИТЕ ЗА ПЕЧЕЛЕНЕ ОТ ИНТЕРНЕТ
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/52346/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet

Toto !!!
Тото фиш 6 42 . Имате нужда от информация 6/42 ? Предлагаме ви да съберете сведения за Toto BG на нашия
специализиран сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/52344/toto-

Стилни мъжки чехли за всеки ден
Очакваме ви на уеб сайтa за обувки http://ShoeZone.bg. Достъпна информация за разделът със практични чехли.
http://obiavidnes.com/obiava/52343/stilni-myjki-chehli-za-vseki-den

Оферта! Изработка на фирмени печати Варна
Горите ли от желание спешно да откриете подходящ доставчик за изработка на дизайнерски печати за фирмата ?
Фирмата предлага различни продукти и услуги в областта реклама, като изработка на фирмени печати
http://obiavidnes.com/obiava/52342/oferta-izrabotka-na-firmeni-pechati-varna

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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...
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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/52339/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 !!!
тел:02/9865435
0877696928, 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/52338/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Изборът е важен! Елегантни чорапи мъжки за вас
Посетете ни на ShoeZone - специализираният интернет магазин за чорапи - мъжки . Представя категорията със удобни
чорапи .
http://obiavidnes.com/obiava/52337/izboryt-e-vajen-elegantni-chorapi-myjki-za-vas

Изработка на еднолистови календари 2013 Варна
Рекламната агенция предлага голямо разнообразие от услуги и продукти от рекламния бранш- печатни материали или
изгаряте от желание спешно да намерите някой специализиран за печатане на дизайнерски еднолистови календари 2013?
http://obiavidnes.com/obiava/52336/izrabotka-na-ednolistovi-kalendari-2013-varna
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Чифт първокласни мъжки мокасини за вас
Заповядайте на ShoeZone - уеб сайтa за обувки- мъжки . Информация за категорията със модерни мъжки мокасини.
http://obiavidnes.com/obiava/52332/chift-pyrvoklasni-myjki-mokasini-za-vas

За търсещите изработка на стикери от изрязано фолио - тук
Искате бързо да намерите някой добър за изработка на всякакви от изрязано фолио стикери? Reklama-Varna.com
предлага разнообразни продукти и услуги в реклама- печатната реклама
http://obiavidnes.com/obiava/52331/za-tyrseshtite-izrabotka-na-stikeri-ot-izryazano-folio---tuk

Reklama-varna.com - настолни календари 2013
Желаете спешно да откриете способна фирма за изработка на всякакви настолни календари 2013? Reklama Varna ltd. ви
предлага разнообразни услуги и продукти в областта реклама- печатната реклама
http://obiavidnes.com/obiava/52330/reklama-varnacom---nastolni-kalendari-2013

Интериорни врати фурнирован МДФ (специални)
• Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ
• Интериорни врати от фурнирован МДФ – специални
•
• Два вида фурнир – 450 лв. / врата
•
• Интарзия фурнир – 490 лв. врата
•
• Крило от две части и стъкло – 550 лв. / врата
•
• Стъклено крило – 790 лв. / врата
•
• Таблена с креп – 750 лв. / врата
•
• Таблена без креп – 650 лв. / врата
За
контакти:
http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/52329/interiorni-vrati-furnirovan-mdf-specialni

Детективски услуги "РЕФЛЕКС"
Детективска агенция”Рефлекс” са опитни частни детективи, предлагащи пълна гама детективски услуги, включително
разследване, наблюдение и разкриване на изневери, фирмени разследвания, издирване на изчезнали лица, събиране на
сведения, установяване на факти и обстоятелства, на Топ цени, работещи дискретно, 24 часа в денонощието.
Детективска агенция Рефлекс
• Работи както в София и страната, така и в чужбина.
• Разполага с отлична специализирана техника,за наблюдение на хора, МПС, товари и стоки.
• Работи съвместно с известни адвокати, психолози, психиатри и с всички държавни институции и не правителствени
организации, както и със средствата за масово осведомяване.
• Извършва паралелни детективски разследвания с органите на МВР на криминални и икономически престъпления.
• Разкриване на изневяра
Гарантираме пълна дискретност от страна на нашите детективи относно споделената информация.
Вижте всички предлагани от нас услуги в нашия сайт:
http://reflex-bg.net/
http://obiavidnes.com/obiava/52327/detektivski-uslugi-refleks

Детективска Агенция "Енджей"
Детективска агенция „Енджей” предлага висококачествени детективски услуги на достъпни цени с частен характер и
търговски характер:
• Доказване на изневяра
• Съдействие при развод
• Предибрачно проучване
• Издирване на безследно изчезнали лица
• Корпоративни разследвания
• Подбор на персонал
• Наблюдение и проучване на настоящи служители
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• Разследване на отсъствия по болест на служители
• Издирване на длъжници
Разполагаме с интелигентни и с висока адаптивност екипи от мъже и жени, което ни дава голямо предимство при всеки
индивидуален случай. Анонимността ви е 100 % гарантирана! Можете да бъдете сигурни, че на Вашия случай ще се
реагира бързо и ефективно, при пълна дискретност. Детективска агенция “ЕнДжей” може да гарантира успешен
резултат на всяко разследване!
Вижте всички предлагани от нас услуги в нашия сайт: http://detective-nj.com
http://obiavidnes.com/obiava/52326/detektivska-agenciya-endjey

Детективски услуги „СТЕНК СЕКЮРИТИ” Частен детектив
Детективска агенция „Стенк Секюрити“ предлага пълна гама детективски услуги:
• Семейни кoнфликти
• Фирмени разследвания
• Проучване и издирване на лица
• Детективско разследване
• Международно сътрудничество
• Детективска техника
разследване на изневери, събиране на доказателства, издирване на хора, разкриване изневери, разследване, намиране на
факти, доказване на изневяра, скрито видео наблюдение, сателитна връзка при наблюдение, мобилно наблюдение,
наблюдение на хора, разкриване на случаи,.
Централният офис е в София, но работи в цяла България и страните от ЕС.
Цените са по договаряне, в зависимост от обема на конкретната експертна поръчка.
Анонимността е гарантирана !!!
За повече информация посетете нашия сайт:
http://stenk-security.com/
http://obiavidnes.com/obiava/52325/detektivski-uslugi-stenk-sekyuriti-chasten-detektiv

Едни оригинални маратонки на ниски цени
Посетете ни на ShoeZone.bg - интернет сайтa за детски, дамски, мъжки обувки . Представяне на категорията със
оригинални маратонки.
http://obiavidnes.com/obiava/52324/edni-originalni-maratonki-na-niski-ceni

Интериорни врати от фурнирован МДФ (дъб)
• Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ
• Интериорни врати от фурнирован МДФ – дъб и дъб файн лайн
•
• До 205 / до 90 / до 20 – 350 лв.
•
• До 205 / до 90 / до 30 – 370 лв.
За
Контакти
:
http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B
D%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/52323/interiorni-vrati-ot-furnirovan-mdf-dyb

БЕНЗИНОВИ КОМБИНИРАНИ ГЕНЕРАТОРИ 3.5 KW / 6.5 Hp - ТРИФАЗНИ И МОНОФАЗНИ
- СТАРТЕР И ДИСТАНЦИОННО
Бензинови четиритактови генератори модел 2012 година за монофазен и трифазен ток с електрически
стартер,мощност 3.5 KW, въздушно охлаждане,двигател 6,5 HP /конски сили/,AVR - стабилизатор на
напрежението.Генератора е оборудван с акумулатор и дистанционно управление.Има и ръчно/камшично/
запалване.Разход на гориво-0.350 литра бензин за 1киловатчас. Нивото на шума е 69-72dB.Изходи за 3 броя за 220 V, 1
брой за 380 V и 1 брой 12 V.Размерите му са:височина 45см.,ширина 45см.и дължина 60см. Тегло-43кг.За количества
отстъпки.Генератора е оборудван и дистанционно управление. Разгледайте и други наши артикули на адрес:
htt:mashiniinstrumenti.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/52321/benzinovi-kombinirani-generatori-35-kw--65-hp---trifazni-i-monofazni---starte

Страница 117/150

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.12.2012

БЕНЗИНОВИ МОНОФАЗНИ ГЕНЕРАТОРИ 5.5 KW / 13 Hp - СТАРТЕР
Предлагаме
нови
бензинови
четиритактови
генератори
модел
2012
година
за
монофазенток,мощност5.5KW,материал:мед,въздушно охлаждане, двигател 13 Hp, работна честота: 50 Hz.,волтаж:
220+12V., AVR / automatic voltage regullator / вградена платка за автоматично регулиране и стабилизиране на
напрежението, автоматичен предпазител против претоварване на генератора,магнетен стартер, автостартер с ключ
и акумулатор. Максимална мощност: 5.5 kW, постоянно отдадена мощност: 5.0 kW., лесноподвижен - с 2 колела. Има 2
броя изходи за 220 V и един за 12 V. Разход на гориво-0.950 литра бензин за час при пълно натоварване.Размерите му са:
височина 55см.,ширина 51см.и дължина 68см. Тегло-85кг. Обявената цена е за 1 брой генератор.
Разгледайте и
други наши артикули на адрес: htt:mashiniinstrumenti.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/52319/benzinovi-monofazni-generatori-55-kw--13-hp---starter

БЕНЗИНОВИ МОНОФАЗНИ ГЕНЕРАТОРИ 5.5 KW / 13 Hp - СТАРТЕР
Предлагаме
нови
бензинови
четиритактови
генератори
модел
2012
година
за
монофазенток,мощност5.5KW,материал:мед,въздушно охлаждане, двигател 13 Hp, работна честота: 50 Hz.,волтаж:
220+12V., AVR / automatic voltage regullator / вградена платка за автоматично регулиране и стабилизиране на
напрежението, автоматичен предпазител против претоварване на генератора,магнетен стартер, автостартер с ключ
и акумулатор. Максимална мощност: 5.5 kW, постоянно отдадена мощност: 5.0 kW., лесноподвижен - с 2 колела. Има 2
броя изходи за 220 V и един за 12 V. Разход на гориво-0.950 литра бензин за час при пълно натоварване.Размерите му са:
височина 55см.,ширина 51см.и дължина 68см. Тегло-85кг. Обявената цена е за 1 брой генератор.
Разгледайте и
други наши артикули на адрес: htt:mashiniinstrumenti.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/52318/benzinovi-monofazni-generatori-55-kw--13-hp---starter

Генератор за ток 3.5 KW монофазен
Предлагаме на Вашето внимение нови бензинови четиритактови генератори "BULPOWER" за монофазен ток,
максимално замерена мощност 3,0 KW, постоянно отдадена мощност – 3.0 kW, материал: мед/ротор и статор/,
въздушно охлаждане, двигател: GX360- пълно копие на HONDA( 7 HP конски сили), работна честота: 50 Hz. Вграден AVR
/ Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично регулиране и стабилизиране на напрежението,
автоматичен предпазител против претоварване на генератора.Запалване: Магнетен стартер. Има 2 броя изходи за 220
V и един изход за 12 V. Нивото на шума е 69-72dB.Размерите му са: дължина 60см., ширина 45см. и височина 45см. Тегло42кг. Поддържаме всички резервни части /без изключение/ на склад. Генераторите са идеални за аварийно захранване на
еднофамилни къщи и вили.Генератора се предлага на едро и дребно. РАЗГЛЕДАЙТЕ И ДРУГИ НАШИ АРТИКУЛИ НА
АДРЕС: htt:mashiniinstrumenti.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/52317/generator-za-tok-35-kw-monofazen

Генератор за ток 3.5 KW монофазен
Предлагаме на Вашето внимение нови бензинови четиритактови генератори "BULPOWER" за монофазен ток,
максимално замерена мощност 3,0 KW, постоянно отдадена мощност – 3.0 kW, материал: мед/ротор и статор/,
въздушно охлаждане, двигател: GX360- пълно копие на HONDA( 7 HP конски сили), работна честота: 50 Hz. Вграден AVR
/ Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично регулиране и стабилизиране на напрежението,
автоматичен предпазител против претоварване на генератора.Запалване: Магнетен стартер. Има 2 броя изходи за 220
V и един изход за 12 V. Нивото на шума е 69-72dB.Размерите му са: дължина 60см., ширина 45см. и височина 45см. Тегло42кг. Поддържаме всички резервни части /без изключение/ на склад. Генераторите са идеални за аварийно захранване на
еднофамилни къщи и вили.Генератора се предлага на едро и дребно. РАЗГЛЕДАЙТЕ И ДРУГИ НАШИ АРТИКУЛИ НА
АДРЕС: htt:mashiniinstrumenti.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/52316/generator-za-tok-35-kw-monofazen

Инверторни IGBT електрожени VIKI-MMA160
Инверторни IGBT електрожени VIKI-MMA160. Това са електрожени с най-новата разработка на базата на IGBT
транзистори, предназначени за извършване на прецизни заваръчни дейности с всички видове електроди. Предимствата на
тези електрожени са: Намалено импулсно натоварване на мрежата – за предприятия, които имат ограничение на
мощността на електрическата мрежа прилагането на IGBT технологията позволява да се инсталират повече заваръчни
постове. Заваряването не причинява смущения в мрежата – енергията, запасена в кондерзаторната група, изглажда
падовете и пиковете по линията дори в момента на заваряване. Прецизен контрол на заваръчният ток- комутацията на
напрежението се осъществява с IGBT транзистори. Те се включват и изключват с честота от 800 до 4000 пъти за
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секунда. За разлика от всички други заваръчни апарати, които се включват от заваръчното управление, но остават
включени, докато мрежовото напрежение премине през ”0”, то при транзисторите се управлява както включването
така и изключването, което позволява прецизно управление на заваръчния ток. При него мрежовото напрежение се
изправя чрез мостова схема (Ларионов) и се филтрува от подходящ кондензатор с цел да се намалят пулсациите му.
Включването и изключването на транзисторите /за разлика от всички други заваръчни методи/ е управляемо и
алгоритмите за управление на заваръчния процес са предсказуеми. Само времето, през което IGBT транзисторите са
включени (ширината на импулса), определят енергията, която се подава към заваръчния апарат.Технически
характеристики:Инверторен електрожен за ръчно електродъгово заваряване - IGBT технологияВградени
функции:Функция Hot Start - за лесно запалване на дъгатаФункция Anti Stick - прекъсване на захранването, за избягване на
залепването на електрода за материалаФункция Arc Force - регулиране динамиката на дъгатаЗащита от
пренапрежение.Малки размери- д/Ш/в : 31/12/19см. Обхват на заваръчния ток: 20 - 160AЗахранващо напрежение: 220
VЗахранваща мощност: 3,9 kVA Електроди: до 3,2 мм включителноСтепен на защита: IP23Тегло на целия комплект: 6,2
кгТегло само на електрожена- 3,8кгВ комплект със заваръчни кабели,чукче и маскаПодходящи са както за
строително-монтажни дейности, така и за домашно ползване.Разгледайте и други наши артикули на адрес:
htt:mashiniinstrumenti.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/52315/invertorni-igbt-elektrojeni-viki-mma160

ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНВЕРТОРНИ ЕЛЕКТРОЖЕНИ + АРГОН С ДИГИТАЛЕН ДИСПЛЕЙ
Инверторни електрожени VSМ 200. Могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване така и за
заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени,
притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове електроди (рутил
стандартен, неръждаем, чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 4мм.включително Вградени функции:HOT START - за
облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC FORCE - за стабилизиране на
дъгата по време на заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до 4mm., включително и
с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при
цветни метали. Моделите VSМ 200” са апарати за ММА и ТИГ- електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов
електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно, посредством ключе на
лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ: Дигитален дисплей за използваната моментна мощност. Автоматично охлаждане с
вентилатори. Захранващо напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 20-200А Тегло: 9кг. Размери:
височина 30см.,широчина 17см.,дължина 40см. Олекотен неметален (пластмасов) кожух. Степен на защита IP 21
Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при 100% натоварване/200А/: ММА-28V/TIG-18V
Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и
аксесоари.Разгледайте и други наши артикули на адрес: htt:mashiniinstrumenti.alle.bg .ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА ДВА
БРОЯ ЕЛЕКТРОЖЕНИ ПОЛУЧАВАТЕ БЕЗПЛАТНО ДВЕ 100 % СОЛАРНИ ЗАВАРЪЧНИ МАСКИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/52314/profesionalni-invertorni-elektrojeni--argon-s-digitalen-displey

ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНВЕРТОРНИ ЕЛЕКТРОЖЕНИ + АРГОН С ДИГИТАЛЕН ДИСПЛЕЙ
Инверторни електрожени VSМ 200. Могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване така и за
заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени,
притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове електроди (рутил
стандартен, неръждаем, чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 4мм.включително Вградени функции:HOT START - за
облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC FORCE - за стабилизиране на
дъгата по време на заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до 4mm., включително и
с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при
цветни метали. Моделите VSМ 200” са апарати за ММА и ТИГ- електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов
електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно, посредством ключе на
лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ: Дигитален дисплей за използваната моментна мощност. Автоматично охлаждане с
вентилатори. Захранващо напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 20-200А Тегло: 9кг. Размери:
височина 30см.,широчина 17см.,дължина 40см. Олекотен неметален (пластмасов) кожух. Степен на защита IP 21
Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при 100% натоварване/200А/: ММА-28V/TIG-18V
Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и
аксесоари.Разгледайте и други наши артикули на адрес: htt:mashiniinstrumenti.alle.bg .ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА ДВА
БРОЯ ЕЛЕКТРОЖЕНИ ПОЛУЧАВАТЕ БЕЗПЛАТНО ДВЕ 100 % СОЛАРНИ ЗАВАРЪЧНИ МАСКИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/52313/profesionalni-invertorni-elektrojeni--argon-s-digitalen-displey
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Нашата фирма има богат опит в изработването на интериорен дизайн на спални,кухни,бани,всекидневни, въобще на
всяка една възможна стая в жилището ви. Намери сега своя подходящ проект на http://forma-design.net !
http://obiavidnes.com/obiava/52312/interior-na-spalnya

Водоустойчив / хидрофобен шперплат от Планет Строй 2008 ООД
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/52310/vodoustoychiv--hidrofoben-shperplat-ot-planet-stroy-2008-ood

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/52309/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

30-то СОУ Братя Миладинови
30-то СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ – СОФИЯ, е общинска собственост и в
него се обучават ученици среден курс – от 1 до 12 клас. Сградата е с добра материална база като се ползват три
компютърни стаи с интернет връзка. На разположение е голяма библиотека, също видеозала и физкултурен салон. С
грижа за учениците функционират и стол, медицински кабинет и стоматолог. За връзка с учреждението: София, Зона
Б5, бул. Александър Стамболийски 125-А, 02 829 2678, 02 829 2676.
http://obiavidnes.com/obiava/52308/30-to-sou-bratya-miladinovi

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
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/52307/byrzi--krediti--do--1000-lv

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
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/52306/byrzi--krediti--do--1000-lv

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
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Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
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/52305/byrzi--krediti--do--1000-lv

Интериорни врати "Караф Мастер"
• Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ
• Интериорни врати от кори "Крафт Мастер" с бял ПУ лак
•
• До 205 / до 90 / до 20 – 290 лв.
•
• До 205 / до 90 / до 30 – 310 лв.
За
Контакти
:
http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com/%D1%84%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B
0%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B
2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/52304/interiorni-vrati-karaf-master

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/52302/30-50-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/
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/52301/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/52300/30-50-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/52299/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/52298/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Алуминиева и pvc дограма ,стъклени витрини и врати
Алуминиева и pvc дограма , стъклени витрини и врати ,душ кабини Люлин ,Модерно предградие ,Обеля ,Надежда ,Овча
купел ,Горна баня,Княжево ,Бъкстон ,Бояна ,Мотописта ,Манастирски ливади ,Борово ,Белите брези ,Красно село
,Хиподрума ,Лагера ,Западен парк ,център София. Изработка доставка и монтаж на алуминиеви врати и прозорци
,стъклопакети и комарници. Изработка на плъзгащи врати , паравани и парапети от стъкло ,панорамни стъклени
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хармоники. Ремонт и реглаж на стъклени врати и дограма. Стъкларски услуги , стъкла , огледала за Люлин .Окачени и
структурни фасади София. По индивидуален проект с гаранция и поддръжка.
http://obiavidnes.com/obiava/52297/aluminieva-i-pvc-dograma-stykleni-vitrini-i-vrati

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/52296/detektivska-agenciya-star-0885350440

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/52295/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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/52294/detektivska-agenciya-star-0885350440
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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/52293/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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/52292/detektivska-agenciya-star-0885350440

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/52291/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
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- 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/52290/detektivska-agenciya-star-0885350440

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/52289/detektivska-agenciya-star-0885350440

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/52288/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

Страница 125/150

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.12.2012

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/52287/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция ДИСКРЕТ -0878118120
Даже нямаш сайт смешко , нито офис. Значи си измамник
http://obiavidnes.com/obiava/52286/detektivska-agenciya-diskret--0878118120

Интериорни врати от ламиниран МДФ
• Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ
• Интериорни врати от ламиниран МДФ – дървесни декори
•
• До 205 / до 90 / до 20 – 260 лв.
•
• До 205 / до 90 / до 30 – 280 лв.
•
За
Контакти
:
http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com/%D0%B1%D0%BE%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%
B8-%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%
B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%8
2%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/52285/interiorni-vrati-ot--laminiran-mdf

Продавам дипломи за средно и висше образование
Продавам дипломи за средно и висше образование
от всички училища и всички специалности
по Ваш избор.
diploms2013@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/52284/prodavam-diplomi-za-sredno-i-visshe-obrazovanie

Детективска агенция ДИСКРЕТ -0878118120
НЕ
http://obiavidnes.com/obiava/52283/detektivska-agenciya-diskret--0878118120

Това което правите е доста тъпо НЕ МИСЛИТЕ ЛИ !!!
???????????????
http://obiavidnes.com/obiava/52282/tova-koeto-pravite-e-dosta-typo-ne--mislite--li-

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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
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ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/52281/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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/52280/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.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/52279/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Детективска агенция ДИСКРЕТ -0878118120
Агенцията извършва следните услуги-
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Аудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
http://obiavidnes.com/obiava/52278/detektivska-agenciya-diskret--0878118120

Детективска агенция ДИСКРЕТ -0878118120
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
http://obiavidnes.com/obiava/52277/detektivska-agenciya-diskret--0878118120

Детективска агенция ДИСКРЕТ -0878118120
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
http://obiavidnes.com/obiava/52276/detektivska-agenciya-diskret--0878118120

Детективска агенция ДИСКРЕТ -0878118120
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
http://obiavidnes.com/obiava/52275/detektivska-agenciya-diskret--0878118120

Детективска агенция ДИСКРЕТ -0878118120
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
http://obiavidnes.com/obiava/52274/detektivska-agenciya-diskret--0878118120

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
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http://obiavidnes.com/obiava/52273/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
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/52272/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.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/52271/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

Интериорни врати от ПЛ лак
Фирма КАРАКАШЕВ И СИН ЕООД е производител на висококачествени ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ
Интериорни врати гладки бели ПУ лак
• До 205 / до 90 / до 20 – 290 лв.
• До 205 / до 90 / до 30 – 310 лв.
Интериорни врати от кори „Крафт Мастер” фурнировани
• До 205 / до 90 / до 20 – 370 лв.
• До 205 / до 90 / до 30 – 390 лв.
За
Контакти:
http://www.xn--80acbggrbac8bclycdxk.com/%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%
B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%
B0%D1%82%D0%B8
http://obiavidnes.com/obiava/52270/interiorni-vrati-ot-pl-lak

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
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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/52269/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция ДИСКРЕТ -0878118120
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
http://obiavidnes.com/obiava/52267/detektivska-agenciya-diskret--0878118120

Детективска агенция ДИСКРЕТ -0878118120
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
http://obiavidnes.com/obiava/52266/detektivska-agenciya-diskret--0878118120

Детективска агенция ДИСКРЕТ -0878118120
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
http://obiavidnes.com/obiava/52265/detektivska-agenciya-diskret--0878118120

Детективска агенция ДИСКРЕТ -0878118120
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
http://obiavidnes.com/obiava/52264/detektivska-agenciya-diskret--0878118120

Детективска агенция ДИСКРЕТ -0878118120
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
http://obiavidnes.com/obiava/52263/detektivska-agenciya-diskret--0878118120
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Детективска агенция ДИСКРЕТ -0878118120
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
http://obiavidnes.com/obiava/52262/detektivska-agenciya-diskret--0878118120

Детективска агенция Дискрет
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.

discretiondetective@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/52260/detektivska-agenciya-diskret

Кухненско ренде Найсер Дайсер Плюс
Кухненско ренде Найсер Дайсер Плюс помощник на всяка домакиня
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на Nicer Dicer
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
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/52259/kuhnensko-rende-nayser-dayser-plyus

Електронна цигара
Електронна цигара, Мини електронна цигара и консумативи за тях
- НА ЕДРО И ДРЕБНО ! Ако желаете да “ПУШИТЕ ЗДРАВОСЛОВНО”
, или да се откажете от тютюнопушенето бързо,лесно и трайно,
вземете Вашата“Електронна цигара
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eGo-W ,eGo-T, eGo-W, EGO-Е 2 ,EGO-Alips ,EGO-Elips, I test ,EGO-C Twist
За повече информация кликнете тук
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/52258/elektronna-cigara

ЦАРСКИ БИЛКИ
ЦАРСКИ БИЛКИ
ЦАРСКИ БИЛКИ - по оригинални рецепри на магистър фармацевт Никола Мангалджиев.
"Нека храната бъде твоето лекарство, а лекарството-храна"
ЦАРСКИ БИЛКИ
Царски билки за Идеална фигура
Златна формула
Царски билки за Детето
Царски билки за Мъжа
Царски билки за Жената
Царски билки за Идеална фигура
Царски билки за Дихателната система
Царски билки за Храносмилателната система
Царски билки за Имунната система
Царски билки за Съня
Царски билки за Имунната система
Царски билки за Идеална фигура
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНАТА СИСТЕМА
ЦАРСКИ БИЛКИ" - БИЛКОГЛЮКОНОРМ
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ИСТИНСКО УДОВОЛСТВИЕ
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ИДЕАЛНА ФИГУРА
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА КРЪВОНОСНАТА СИСТЕМА
http://obiavidnes.com/obiava/52257/carski-bilki

Енергопестяващо за ток 15Kw
Енергопестяващо за ток 15Kw
СПЕСТЕТЕ ДО 30% ОТ СМЕТКИТЕ СИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО - НОВО ПОКОЛЕНИЕ УРЕДИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ТОК " Intelligent Energy Saver " – едно интелигентно И НАПЪЛНО ЛЕГАЛНО решение за икономия на електрическа енергияпо германска технология !
Устройството е ефективно и достатъчно за голям апартамент, малък хотел, ресторант и др.
със сумарна мощност на електросъоръженията до 15 kW. Произход :
Китай Гаранционен срок:12 месеца!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/52256/energopestyavashto--za-tok-15kw

Лазерни и фото епилатори
Лазерни и фото епилатори
Системи за лазерна и фото епилация в домашни условия,
в пъти по-изгодни цени от студията за лазерна епилация
"RIOx1" ; "RIOx20" ; "RIOx60" ; "IPL™ " .
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Произведени във Великобритания !
ФОТО ЕПИЛАТОР "Silk’n™ "
IPL фотоепилация
Фотоепилацията с високо интензивна пулсираща светлина –
IPL™ е прецизен и безболезнен метод, който превъзхожда всички познати досега процедури
за премахване на нежеланото окосмяване.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/52255/lazerni-i-foto-epilatori

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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/52253/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
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-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/52252/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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/52251/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
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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/52250/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

0882551735 КАЧЕСТВЕН РАМОНТ НА ВАШИЯ ДОМ,ОФИС,МАГАЗИН ЗАПОЧВАНЕ
ВЕДНАГА
0882551735, довършителни ремонти-часно лице 0882551735
Цена: 2.00 лв.
***0882551735***
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо, корекно, разумни цени, гарантирано качество.
-майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване веднага.часно лице.0882551735
За контакт:
МАЙСТОР-ЧАСНО ЛИЦЕ
Тел: 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/52249/0882551735-kachestven-ramont-na-vashiya-domofismagazin-zapochvane-vednaga

Детективска агенция АЯКС Частен детектив-0888135197
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/52248/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Детективска агенция АЯКС Частен детектив-0888135197
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/52247/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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/52237/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
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-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/52236/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

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 .
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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/52235/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

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/52234/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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.
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- "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/52232/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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/52231/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
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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/52230/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултации.
- 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/52229/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
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-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/52228/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

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/52227/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/52226/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi
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анатомични стелки - коректори
БИОРЕЛАКС
http://stelkite.eu
естествена кожа / произведено в България
Изправят краката и възстановяват походката
Премахват умората в краката
Спорт без болка, туризъм без умора
Намалят болките в глезени,колена и кръста
Стабилизират свода при плоскостъпие
Изправят ходилото
Спират кривенето на пръстите
Премахват болките при шип на петата
При поставяне всяка обувка става анатомична
Отстраняват болките в краката при бременност
Спират изкълчването в глезените
Подпомагат изграждането на анатомичен свод при деца и юноши
http://obiavidnes.com/obiava/52222/anatomichni-stelki---korektori

Детективски услуги-Агенция Дискрет
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
http://obiavidnes.com/obiava/52221/detektivski-uslugi-agenciya-diskret

Детективска агенция "СТАР" - 0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
http://obiavidnes.com/obiava/52217/detektivska-agenciya-star---0885350440

Детективска агенция "СТАР" - 0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници

Страница 142/150

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.12.2012

- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
http://obiavidnes.com/obiava/52216/detektivska-agenciya-star---0885350440

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации
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/52215/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
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
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-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/52214/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

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
>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/52213/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---plovdiv--burgas--pazardjik
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Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
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/52212/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

ДОМ за възрастни и хора с физически увреждания !
НАЙ-ДОБРИЯТ ДОМ за възрастни и хора с физически увреждания ! Намира се в Златоград по пътя за
Смолян-Пампорово, до село Старцево. За храната се грижат хора които не са забравили старите български рецепти, а
за здравето бди денонощно медицински екип, лекар,медицински сестри и рехабилитатори. За контакти: с господин
Иларион Станчев GSM: 0888342766 тел. офис: 0361/80371 e-mail: arpezos-group@mail.bg гр.Кърджали България
саит:http://www.arpezos-group.com
http://obiavidnes.com/obiava/52210/dom-za-vyzrastni-i-hora-s-fizicheski-uvrejdaniya-

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
http://partybux116.blogspot.com/
skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/52208/sigurna-rabota

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
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информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
http://partybux114.blogspot.com/ или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/52207/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
http://partybux116.blogspot.com/ или ни пишете на Skype име obqva10
Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/52206/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

СЪЗДАЙТЕ СИ НОВА ПЕЧЕЛИВША РАБОТНА СРЕДА В ИНТЕРНЕТ
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични средства използвайки само безплатните
приложения.Посетете нашия сайт и ще получите подробна информация с илиюстрации на Български език
http://startbux.webnode.com/
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/52205/syzdayte-si-nova-pechelivsha-rabotna-sreda-v-internet

5-те Най-сигурни начина за печалба от интернет
Всеки може да си създаде печеливша работна среда в интернет и да печели от него приходи използвайки само
безплатните възможности на интернета.Без да влага лични срества използвайки само безплатните
приложения.Предлагаме ви 5-те Най-сигорни печеливши възможности за печелене от интернет.Посетете нашия сайт и
ще получите подробна информация с илюстрации на Български езикhttp://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/52204/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet

НАУЧЕТЕ КАКВИ СА НАЧИНИТЕ ЗА ПЕЧЕЛЕНЕ ОТ ИНТЕРНЕТ
Много хора искат да печелят от интернет,но незнаят как да го направят.Посетете нашия сайт и ще научите кои са
най-ефективните начини за печеляне от интернет.Без лични инвестиции използвйки само безплатните ресурси прдлагащи
се в интернет.Подробно описание на достъпен разбираем език само в сайта ни http://startbux.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/52203/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet

Продавам дипломи
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/50960/prodavam-diplomi

Продавам дипломи
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
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100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/52202/prodavam-diplomi

ПРОИЗВОДСТВО НА МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ: ГАЙДА, КАВАЛИ, ГЪДУЛКА, ТЪПАН
И ДР.
ПРОИЗВОДСТВО НА МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ- актуални цени и снимки може да видите тука:
http://fotoivanov.com/gallery/thumbnails.php?album=29
За контакти:
Skype:foto_ivanov
0879420733- Vivacom
0896 738 733- Globul
0889 49 02 16- Mtel
Иван Иванов
http://obiavidnes.com/obiava/52201/proizvodstvo-na-muzikalni-instrumenti-gayda-kavali-gydulka-typan-i-dr

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/52197/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

КАК ДА ПЕЧЕЛИМ ОТ $0 ДНЕВНО ДО $30 НА ДЕН БЕЗ ДА ИНВЕСТИРАТЕ ВАШИ
СРЕДСТВА САМО ЗА 10 МИНУТИ НА ДЕН
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/52196/kak-da-pechelim-ot-0-dnevno-do-30-na-den-bez-da-investirate-vashi-sredstva-samo-

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !

Страница 147/150

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.12.2012

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/52195/30-50-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/52194/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/52193/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

0887135403.ШПАКЛОВКИ ЗАПОЧВА СЕ ВЕДНАГА
0887135403,Довършителни ремонти.часно лице

-фини шпакловки.
-гипсови шпакловки.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
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-топлоизолация.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
-гарантирано качество.
-започване веднага.
http://obiavidnes.com/obiava/52191/0887135403shpaklovki-zapochva-se-vednaga

0882551735 КАЧЕСТВЕН РАМОНТ НА ВАШИЯ ДОМ,ОФИС,МАГАЗИН ЗАПОЧВАНЕ
ВЕДНАГА
0882551735,Довършителни ремонти.
-фини шпакловки.
-гипсови шпакловки.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-топлоизолация.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-зида и измазва комини.
-замазки.
-зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
-гарантирано качество.
-зида и измазва комини.
-започване веднага.
http://obiavidnes.com/obiava/52190/0882551735-kachestven-ramont-na-vashiya-domofismagazin-zapochvane-vednaga

0887232146, фини шпакловки, и гипсова шпакловка, часно лице,започване веднага
0887232146,Довършителни ремонти.часно лице
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Започване веднага
0887232146,чсно лице
-фини шпакловки.
-гипсови шпакловки.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-топлоизолация.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-зида и измазва комини.
-замазки.
-зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
-гарантирано качество.
-зида и измазва комини.
-започване веднага.0887232146 снимки в др. сайтове
http://obiavidnes.com/obiava/52189/0887232146-fini-shpaklovki-i-gipsova-shpaklovka-chasno-licezapochvane-vednaga
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