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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://partybux66.blogspot.com/
skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/54107/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://partybux44.blogspot.com/ или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/54106/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://partybux66.blogspot.com/ или ни пишете на Skype име obqva10
Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/54105/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/54104/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/54103/5-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/54102/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet
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КАВКАЗКИ ОВЧАРКИ /// Р-К "TERRA TANGRA"
Развъдник "TERRA TANGRA" продава кученца, порода кавказка овчарка. Д.р. 04.11.2012год. Малките са обезпаразитени и
ваксинирани. Баща - ЦКАРО ДИОНИС - НАЦИОНАЛЕН ШАМПИОН НА РБЪЛГАРИЯ, МЛАД ШАМПИОН НА
РБЪЛГАРИЯ, 5*НАЙ-ДОБЪР ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПОРОДАТА. Майка - РУССКИЙ МЕДВЕДЬ МОСКВИЧКА - МЛАД
ШАМПИОН НА РБЪЛГАРИЯ, 3*НАЙ-ДОБЪР ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПОРОДАТА. FCI родословия, международни
вет.паспорти, микрочипове. ДОГОВАРЯНЕ!!!
http://www.terra-tangrabg.com
В сайта ни може да видите снимки на нашите питомци, да узнаете за нашите достижения, да получите информация за
стандарта на породата. Споделете с нас удоволствието от общуването с тази изключително интелигентна порода!!!
http://obiavidnes.com/obiava/54101/kavkazki-ovcharki---r-k-terra-tangra

Рисувам картини по поръчка
Рисувам картини по поръчка на всякаква тематика-портрети по снимка,пейзажи и др
Цени по договаряне
Направете своя най-ценен подарък на високо ниво и достъпни цени
http://obiavidnes.com/obiava/54100/risuvam-kartini-po-porychka

Енемона-енергоспестяващи проекти в енергетиката
ЕНЕМОНА е водеща компания в промишленото строителство, която работи за енергоспестяващи проекти в
енергетиката. Тя е водещ участник в енергийния мениджмънт и ютилити сектора в България. Движи дейности на
свободния пазар на електроенергия в страната. Професионално проектиране на инсталации от възобновяеми енергийни
източници за общински и частни сдания. За контакти с фирмата: Гълъбово 6280, бул. Република 120, тел.: 0418/6 80 22,
www.enemona.com.
http://obiavidnes.com/obiava/54099/enemona-energospestyavashti-proekti-v-energetikata

Бебешки проходилки от 50 до 150 лв
Предлагаме различни модели проходилки на реномирани производители - от Bertoni до Bebe Confort
http://obiavidnes.com/obiava/54098/bebeshki-prohodilki-ot-50-do-150-lv

ПОВЕЧЕ ОТКОЛКОТО ИСКАШ
DVR - 7004 - 4 канален цифров видеорекордер, компресия H.264, скорост на запис - до 100к/с @ CIF, поддържа 1 SATA
HDD до 2TB, видео изход: BNC + VGA, аудио вх./изх.: 4/1 + интерком, Ethernet/LAN c RJ-45 - преглед и управление по
мрежа, CMS, управление през мобилен телефон (Win CE/Symbian/iPhone/Blackberry). 2 USB порта за архивиране на записи,
управление с мишка и ИЧ дистанционно управление, графично меню на български език, без HDD, 212 x 260 x 42 mm; тегло,
бруто: 1.450 kg.
КАМЕРИ - 4бр. от BE-DT60C - Куполна камера за вътрешен монтаж, цветна 1.3" CMOS - PC1089 600TB реда, вграден
обектив 3.6mm/F2.0, Минимална осветеност: 0.01 Lux/F2.0, баланс на бялото, автоматичен, DC12V, консумация: 100 mA,
размери: 107 x 76(H) mm, бруто тегло:0.187кг.
http://obiavidnes.com/obiava/54097/poveche-otkolkoto-iskash

18+ГОРЕЩИ И ВЪЗБУДЕНИ МОМИЧЕТА ПРЕДЛАГАТ БЕЗПЛАТЕН ЕРОТИЧЕН ЧАТ!18+
Само сега можеш да получиш 100% безплатен достъп до техните камери 24 часа в денонощието. 7 дни в седмицата.
Секси лезбиики, вибратор шоу, еротични танци, маструбация и нестандартни забавления само сега- НАПЪЛНО
БЕЗПЛАТНО. За да получиш достъп- изпрати смс с текст SHOW на номер 1978
* Цената на смс към номер 1978 е 4.80лв. с ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/54096/18goreshti-i-vyzbudeni-momicheta-predlagat-bezplaten-erotichen-chat18

ТЪРСЯ ВЪЗБУДЕН БАТКО С ТВЪРД КУР И ПАЛАВО ЕЗИЧЕ!
ЗДРАВЕЙ, СЛАДУР :) ТЪРСЯ СИ НЕАНГАЖИРАЩА ВРЪЗКА С ПО ГОЛЯМО ОТ МЕН МОМЧЕ ИЛИ ПО ВЪЗРАСТЕН
МЪЖ.АЗ СЪМ НА 18 ГОДИНИ. ОБОЖАВАМ ДА МЕ ЛИЖАТ И ДА МИ СЕ ПРАЗНЯТ В СЛАДКОТО ПУТЕ.
НИМФОМАНКА СЪМ И СЪМ ЯКО ЗАГОРЯЛА! НЕ ПРЕДЛАГАМ И НЕ ТЪРСЯ НИЩО ЗА ПАРИ! ПРАВЯ ГО САМО ЗА
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УДОВОЛСТВИЕ. СНИМКИТЕ В ГАЛЕРИЯТА СА ЛИЧНО МОЙ! НЯМА КАК ДА ВИДИШ НЕЩО ДРУГО ПРИ СРЕЩАТА
НИ. ЗА ДА ПОЛУЧИШ МОЯ СКАЙП ИЗПРАТИ СМС С ТЕКСТ MARIANA НА НОМЕР 1978 И АЗ ЩЕ ТИ ОТГОВОРЯ ДО
НЯКОЛКО МИНУТИ. И МОЛЯ САМО СЕРИОЗНИ ДА МИ ПИШАТ!!!
*Цена за SMS - 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54095/tyrsya-vyzbuden-batko-s-tvyrd-kur-i-palavo-eziche

ЕРОТИЧЕН ЧАТ С КАМЕРА- НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО И ЗА УДОВОЛСТВИЕТО!
Предлагам напълно безплатен еротичен чат пред камера. За да получеш достъп до моята камера и да ме гледаш колкото
пожелаеш трябва да изпратиш смс с текст FREECAM на номер 1978. Онлайн съм почти винаги. Мокра, тясна, възбудена
и готова да задоволя всички твой сексуални фантазии. Много обичам и да гледам мъже как маструбират и свършват
пред мен. Моля да ми пишат само мъже над 18години. И да уточня, че искам да се забавлявам само виртуално! Не съм
компаньонка и не предлагам платен секс.Тук съм само за неангажиращи забавления и секс приключения!
* Цената на смс към номер 1978 е 4.80лв. с ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/54094/erotichen-chat-s-kamera--napylno-bezplatno-i-za-udovolstvieto

Еротичен чат с камера - напълно безплатно и за удоволствието!
Предлагам напълно безплатен еротичен чат пред камера. За да получеш достъп до моята камера и да ме гледаш колкото
пожелаеш трябва да изпратиш смс с текст SEXCAMS на номер 1978. Онлайн съм почти винаги. Мокра, тясна, възбудена
и готова да задоволя всички твой сексуални фантазии. Много обичам и да гледам мъже как маструбират и свършват
пред мен. Моля да ми пишат само мъже над 18години. И да уточня, че искам да се забавлявам само виртуално! Не съм
компаньонка и не предлагам платен секс. Тук съм само за неангажиращи забавления и секс приключения!
Цена на СМС - 4.80 с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54093/erotichen-chat-s-kamera---napylno-bezplatno-i-za-udovolstvieto

ОБОЖАВАМ ДА ЛАПАМ НАДЪРВЕНИ КУРОВЕ!
ОБОЖАВАМ ДА ПРАВЯ СВИРКИ. ДА УСЕЩАМ НАДЪРВЕНИЯ ТИ ХУЙ В УСТАТА СИ И ТОПЛАТА СПЕРМА. ХАРЕСВА
МИ ДОРИ ПОВЕЧЕ ОТ ЕБАНЕТО. АКО И НА ТЕБ ТИ ХАРЕСВА И ТЪРСИШ ЕДНО НОВО СЕКСУАЛНО
ПРИКЛЮЧЕНИЕ КАТО МЕН ТОГАВА МИ ПИШИ СМС С ТЕКСТ NELI И ГО ИЗПРАТИ НА НОМЕР 1978. ЩЕ
ПОЛУЧИШ МОЯ СКАЙП И ТАМ ЩЕ СЕ РАЗБЕРЕМ КЪДЕ ДА СЕ ВИДИМ. И БЕЗ ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ, МОЛЯ! НЕ
ГО ПРАВЯ ЗА ПАРИ И НЕ ПРЕДЛАГАМ ПАРИ СЪЩО!
*Цената на SMS-a към номер 1978 е 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54092/obojavam-da-lapam-nadyrveni-kurove

Секси снимки + SKYPE
Изпращам мои лични голи снимки по скайп. За да получиш скайпа ми- изпрати смс с текст SEXY на номер 1935. До няколко
минути ще получиш обратен смс с информацията за мен. Отговарям на всички! И много моля да ми пишат само
пълнолетни!
* Цената на смс към номер 1935 е 2.40лв. с ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/54091/seksi-snimki--skype

Брюнетка с големи цици- възбудена и гореща съм!
Перверзна и чаровна едрогърда брюнетка предлага СЕКС срещи и виртуални забавления. Изпълнявам всичките ти
желания пред камера и на живо!
Ако си пълнолетен, пиши ми като изпратиш KATI на номер 1978 за връзка с мен!
Цена за SMS - 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54090/bryunetka-s-golemi-cici--vyzbudena-i-goreshta-sym

Секси снимки + SKYPE
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Изпращам мои лични голи снимки по скайп. За да получиш скайпа ми- изпрати смс с текст SEXY на номер 1935. До няколко
минути ще получиш обратен смс с информацията за мен. Отговарям на всички! И много моля да ми пишат само
пълнолетни!
* Цената на смс към номер 1935 е 2.40лв. с ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/54089/seksi-snimki--skype

ТЪРСЯ НЕАНГАЖИРАЩА ВРЪЗКА С ЧИСТОПЛЪТЕН И ИЗДРЪЖЛИВ СЕКСУАЛНО МЪЖ
Здравей! Търся си неангажираща връзка. Семейна съм, но отегчена от еднообразието жена. Харесва ми да се срещам с
непознати мъже за по 1-2 часа през деня. На 32 години съм висока и поддържана мацка с голям стегнат бюст и красиво
лице. Моля, с мен да се свързват само дискретни и чистоплътни мъже!!!
Можеш да ме намериш всеки ден в скайп. Ще го получиш, като изпратиш смс с текст RENI на номер 1978.
Не оставям телефона си тук от съображения за дискретност, защото както вече споменах съм семейна жена. Нека да
ми пишат само сериозни мъже!
*Цената на един SMS към номер 1978 е 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54088/tyrsya-neangajirashta-vryzka-s-chistoplyten-i-izdryjliv-seksualno-myj

Реална,ненаситна и без никакви сексуални задръжки!
3дравей!....Скучаеш ли? Мисля,че се досещам какво ти се прави.3атова предвидливо ще те поканя да ми доидеш на
гости...снимките които виждаш са 100% реални и истински аз съм на 19 години,зашеметяващо красива (колкото и
нескромно да звучи) В момента нямам сериозна връзка и ми се иска едно различно и неангажиращо запознанство със
симпатичен и добър мъж. НЕ СЪМ КОМПАНЬОНКА! НЕ ГО ПРАВЯ ЗА ПАРИ И НЕ ПРЕДЛАГАМ ПАРИ! Аз съм
перверзна и жадна за секс. А ти? За всички останали любопитни подробности - по телефона ще го получиш като
изпратиш смс с текст SVETLA на номер 1978 (цена на SMS 4,80 лв. с ДДС)
http://obiavidnes.com/obiava/54087/realnanenasitna-i-bez-nikakvi-seksualni-zadryjki

МАСТРУБАЦИЯ БЕЗ СЕКС
ИСКАМ ДА НАМЕРЯ МОМЧЕ С КОЕТО ДА МАСТРУБИРАМЕ ЗАЕДНО В НАС. БЕЗ СЕКС! ДА СЕ ГАЛИМ, ЦЕЛУВАМЕ
И ДА СИ ПРАВИМ ВЗАИМНА ФРЕНСКА ЛЮБОВ.РАЗПОЛАГАМ С МНОГО СЕКС ИГРАЧКИ, КОЛЕКЦИЯ ОТ ПОРНО
ФИЛМИ И УДОБНО ЛЕГЛО. АКО ИМА ЖЕЛАЕЩИ СМС С ТЕКСТ MILA НА НОМЕР 1978 За да получиш моя
телефон.(цена на смс към номер 1978 е 4,80лв)
http://obiavidnes.com/obiava/54086/mastrubaciya-bez-seks

СЕКС ИГРИ ЗА ВЪЗБУДЕНИ МОМЧЕТА! РЕАЛНА ОБЯВА С РЕАЛНИ СНИМКИ!
АЗ СЪМ 25 ГОДИШНА СЛАДКА КУКЛИЧКА. ИМАМ СЕКСИ ТЯЛО И ПЕРВЕРЗНО ИЗЛЪЧВАНЕ. ХАРЕСВА МИ ДА ГО
ПРАВЯ С НЕПОЗНАТИ МЪЖЕ. ВЪЗБУЖДАМ СЕ ОТ МИСЪЛТА ЗА НОВИ ЗАПОЗНАНСТВА И НОВИ СЕКСУАЛНИ
СРЕЩИ! НЕ ХАРЕСВАМ ЕДНООБРАЗИЕТО И ОБИЧАМ ДА ЕКСПЕРИМЕНТИРАМ С НОВИ ХОРА. За да получиш моя
телефон, изпрати SMS на номер 1978 с текст POLI (цена на SMS 4,80 лв. с ДДС) НАПРАВИЛА СЪМ ГО
ПЪРВОНАЧАЛНО С СМС ЗА ДА МИ ЗВЪНЯТ САМО ХОРАТА СЪС СЕРИОЗНИ НАМЕРЕНИЯ! БЕЗ КЛИКВАНИЯ,
МОЛЯ!
http://obiavidnes.com/obiava/54085/seks-igri-za-vyzbudeni-momcheta-realna-obyava-s-realni-snimki

Lapam qko! Tarsq si godini maje i dvoiki za sex.
Moje da ne sam parva krasavica, no go lapam qko!Ne sam prostitutka, pravq go za kef s koito si iskam. Pishi mi SMS s tekst LAPAM
na nomer 1983 za vruzka s men!
Cenata na sms-a e 6 lv
http://obiavidnes.com/obiava/54084/lapam-qko-tarsq-si-godini-maje-i-dvoiki-za-sex

ИСКАШ ЛИ ДА ЧУКАШ СТЕГНАТАТА МИ И МОКРА СЛИВА?
ПАДАШ ЛИ СИ ПО КРАСИВИ И ДОСТЪПНИ ЖЕНИ? ИСКАШ ЛИ ДА ТИ ПОДАРЯ ЕДИН НЕЗАБРАВИМ РАЗТЪРСВАЩ
ОРГАЗЪМ- ПРОСТО ТАКА ЗА УДОВОЛСТВИЕТО? БИЛ ЛИ СИ НЯКОГА С ИСТИНСКА НИМФОМАНКА? АКО ИСКАШ
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ДА УСЕТИШ КАКВО Е ДА СИ С ЖЕНА, КОЯТО ЗНАЕ КАК ДА ТЕ ЗАДОВОЛИ МАКСИМАЛНО- ЗНАЧИ Е ВРЕМЕ ДА СЕ
ЗАПОЗНАЕШ ЛИЧНО С МЕН! УДОБНО МИ Е ДА СЕ РАЗБЕРЕМ В СКАЙП. ТАКА ЩЕ БЪДЕ ДИСКРЕТНО И ЗА ДВАМА
НИ! ЗА ДА ПОЛУЧИШ МОЯ СКАЙП МИ ИЗПРАТИ СМС С ТЕКСТ VIKTORIA НА НОМЕР 1978
*Цената на един SMS към номер 1978 е 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54083/iskash-li-da-chukash-stegnatata-mi-i-mokra-sliva

ВЪЗБУЖДАМ СЕ КОГАТО МЕ ГЛЕДАТ КАК МАСТРУБИРАМ
ИМАМ ЕДНО НЕПРИЛИЧНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. МНОГО СЕ ВЪЗБУЖДАМ КОГАТО НЕПОЗНАТИ МЪЖЕ МЕ ГЛЕДАТ В
СКАЙП КАК СИ ГАЛЯ МАЛКАТА МОКРА ПУТЧИЦА И СИ ВКАРВАМ ПРЪСТЧЕТА ИЛИ ВИБРАТОР. САМИЯТ ФАКТ,
ЧЕ НЯКОЙ МЕ НАБЛЮДАВА МЕ КАРА ДА ПОЛУЧАВАМ НЕВЕРОЯТНИ ОРГАЗМИ. ИСКАШ ЛИ ДА МЕ ГЛЕДАШ И ДА
СВЪРШИМ ЗАЕДНО? ТОГАВА ИЗПРАТИ СМС С ТЕКСТ NINA НА НОМЕР 1978 И ЩЕ ПОЛУЧИШ МОЯ СКАЙП.
*Цената за един SMS - 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54081/vyzbujdam-se-kogato-me-gledat-kak-mastrubiram

НИМФОМАНКА ТЪРСИ НАДАРЕН МЪЖ
ЧУКАЙ МЕ СЕГА! ИСКАМ ГО В МЕН ПО ВСЯКО ВРЕМЕ! ИСКАМ ДА СИ ПРИЧИНАТА ЗА МОЙТЕ ОРГАЗМИ!
ЗА ДА ПОЛУЧИШ ТЕЛЕФОНА МИ- ИЗПРАТИ СМС С ТЕКСТ GERGANA НА НОМЕР 1978 ( цена на смс към номер 1978
е 4,8лв) ОЧАКВАМ ТЕ- ГОРЕЩА И МНОГО ВЪЗБУДЕНА!
http://obiavidnes.com/obiava/54080/nimfomanka-tyrsi-nadaren-myj

ВЪЗБУЖДАМ СЕ КОГАТО МЕ ГЛЕДАТ КАК МАСТРУБИРАМ
ИМАМ ЕДНО НЕПРИЛИЧНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. МНОГО СЕ ВЪЗБУЖДАМ КОГАТО НЕПОЗНАТИ МЪЖЕ МЕ ГЛЕДАТ В
СКАЙП КАК СИ ГАЛЯ МАЛКАТА МОКРА ПУТЧИЦА И СИ ВКАРВАМ ПРЪСТЧЕТА ИЛИ ВИБРАТОР. САМИЯТ ФАКТ,
ЧЕ НЯКОЙ МЕ НАБЛЮДАВА МЕ КАРА ДА ПОЛУЧАВАМ НЕВЕРОЯТНИ ОРГАЗМИ. ИСКАШ ЛИ ДА МЕ ГЛЕДАШ И ДА
СВЪРШИМ ЗАЕДНО? ТОГАВА ИЗПРАТИ СМС С ТЕКСТ NINA НА НОМЕР 1978 И ЩЕ ПОЛУЧИШ МОЯ СКАЙП.
*Цената за един SMS - 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54079/vyzbujdam-se-kogato-me-gledat-kak-mastrubiram

СТРОГА ГОСПОДАРКА С ОПИТ И АТРИБУТИ
АЗ СЪМ МИСТРЕС МАРТИНА. АЗ СЪМ СЕКСАПИЛНА И ВЛАСТНА ГОСПОДАРКА. BDSM, СТРАП ОН С ПЕНИС
КОЛАН, БОНДАЖ, ПИССИНГ, СКАТ, ФЕМИНИЗАЦИЯ, БИЧУВАНЕ, ФУУТ ФЕТИШ, ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЯ,
ФИСТИНГ, СА САМО МАЛКА ЧАСТ ОТ ТЕЛЕСНИТЕ НАКАЗАНИЯ И МЪЧЕНИЯ, КОИТО ЗАСЛУЖАВАТ МОИТЕ РОБИ!
ТЪРСЯ ЛИЧНИ РОБИ, КОИТО ДА МИ СЛУЖАТ И ДА СЕ ПОДЧИНЯВАТ НА ВСЯКА МОЯ ЗАПОВЕД.
АЗ СЪМ ВСИЧКО, КОЕТО ДРУГИТЕ НЕ СА! АЗ СЪМ МИСТРЕС МАРТИНА! БЕЗ ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. ЗА ВРЪЗКА
С МЕН СМС С ТЕКСТ MARTINA НА НОМЕР 1978
*Цената за един SMS към номер 1978 е 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54078/stroga-gospodarka-s-opit-i-atributi

Предлагам абсолютно безплатен еротичен чат пред камера!
Възбудена, мокра, тясна и готова да задоволя всички твой сексуални желания. Много обичам и да гледам мъже как
маструбират и свършват пред мен. Моля, само пълнолетни да ми пишат. Искам да уточня, че искам да се забавлявам
само виртуално! Не съм компаньонка и не предлагам платен секс, а само за неангажиращи забавления и секс приключения!
Ако искаш да получиш достъп и да ме гледаш колкото пожелаеш трябва да изпратиш SMS с текст SEXCAM на номер
1978 и ще получиш инструкции как да ме намериш. Почти винаги съм онлайн!
*Цената за един SMS - 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54077/predlagam-absolyutno-bezplaten-erotichen-chat-pred-kamera
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ПАЛАВИ ЛЕСБИЙКИ ТЪРСЯТ МЪЖ ЗА СЕКС КУПОН!
НИЕ СМЕ ДВЕ ОТКАЧЕНИ И МНОГО РАЗКРЕПОСТЕНИ МАЦКИ.ТЪРСИМ СИ МЪЖ ЗА ТРОЙКА ЗА ДА
РАЗНООБРАЗИМ СЕКСУАЛНИЯ СИ ЖИВОТ. ЧЕСТО СИ ОРГАНИЗИРАМЕ СЕКС ОРГИИ И ИСКАМЕ ДА ВКЛЮЧИМ И
ТРЕТИ ЗА ПО ГОЛЯМО УДОВОЛСТВИЕ. БЕЗ ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ! АКО СИ ДОПАДНЕМ МОЖЕ И РЕДОВНИ
СРЕЩИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ. ЗА ДА ПОЛУЧИШ ТЕЛЕФОННИЯ НИ НОМЕР ИЗПРАТИ СМС С ТЕКСТ LESBO
НА НОМЕР 1978 ( цена на смс към номер 1978 е 4,80лв с ДДС)
http://obiavidnes.com/obiava/54076/palavi-lesbiyki-tyrsyat-myj-za-seks-kupon

Едрогърда брюнетка
Кати обича батко да я клати! Реални и виртуални забавления за мъже. За връзка с мен, пиши ми SMS с текст KATI на
номер 1978.
Цена на СМС - 4.80 с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54075/edrogyrda-bryunetka

Къде си, батко? Загоряла съм и те желая!
Търся надарен батко, надървен и готов за сексуален подвиг! Пиши ми СМС с текст BATKO на кратък номер 1978, за да
знам, че си ти! Само 4.80 лв. Чакам те с отворени обятия!
http://obiavidnes.com/obiava/54074/kyde-si-batko-zagoryala-sym-i-te-jelaya

Търся мъж за нестандартни секс игри!
Падам си по анален, писинг, bdsm, тройка с двама мъже или мъж и жена, двойно проникване (сандвич), връзване, смучене
на зърна и клитор... Всичко нестандартно за мен е удоволствие. Не предлагам и не търся пари! За мен това е сексът само когато е първичен и истински. Харесвам мъже с богата фантазия, които споделят своите сексуални желания. С
мен те могат да станат реалност! За да получиш моя телефон, изпрати SMS на номер 1978 с текст DARINA (цена на
SMS 4,80 лв. с ДДС).
Направила съм го със SMS първоначално, за да може да ми пишат само сериозни хора! Без кликвания и скрити номера
моля! Обявата ми е сериозна. Снимките ми са реални! Преди срещата очаквам и ваша снимка.
http://obiavidnes.com/obiava/54073/tyrsya-myj-za-nestandartni-seks-igri

Космата пичка търси сериозен ебач!
Ако си падаш по косматите пичета, аз съм твоето момиче. Искам да си намеря някой по-сериозен и надарен батко да ме
клати. Обичам топла сперма по тялото и в устата. Ако искаш да се видим, изпрати ми смс с текст KOSMATA на номер
1978. Нямам търпение да ми го набуташ.
*Цената за един SMS - 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54072/kosmata-pichka-tyrsi-seriozen-ebach

18+ ГОРЕЩИ И ВЪЗБУДЕНИ МОМИЧЕТА ПРЕДЛАГАТ БЕЗПЛАТЕН ЕРОТИЧЕН ЧАТ
Само сега можеш да получиш 100% безплатен достъп до техните камери 24 часа в денонощието. 7 дни в седмицата.
Секси лезбиики, вибратор шоу, еротични танци, маструбация и нестандартни забавления само сега- НАПЪЛНО
БЕЗПЛАТНО. За да получиш достъп- изпрати смс с текст SHOW на номер 1978
*Цената на един SMS към номер 1978 е 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54071/18-goreshti-i-vyzbudeni-momicheta-predlagat-bezplaten-erotichen-chat

Разведена съм, непушачка, материално осигурена, без деца и търся дискретни срещи с необвързани мъже! Разполагам със
собствен терен в Овча Купел, София. Връзката с мен става само чрез скайп. Моля за дискретност както и аз гарантирам
такава! Бих желала с мен да не се свързват хора, прекалили с алкохола и също така семейни мъже! За контакт
изпратете ми SMS с
текст VESELA на номер 1978.
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Цена на SMS към номер 1978 - 4,80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54070/zryala-dama-na-40-godini-tyrsi-neangajirashta-vryzka-s-myj

Нека съм твоята палава сексуална играчка!
Модел съм на еротично бельо и ми харесва да се снимам в предизвикателни пози или съвсем голичка. Скайпът ми ще
получите след като изпратите смс с текст BABY на номер 1978 Отговарям на всички! Моля само сериозни и пълнолетни
да ми пишат!
*Цената на един SMS към номер 1978 е 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54069/neka-sym-tvoyata-palava-seksualna-igrachka

МАЛКА СЛАДУРАНКА ТЪРСИ БАТКО ЗА СЕКС
АЗ СЪМ КАРИНА- МАЛКА И СЛАДКА БЛОНДИНКА. САМО НА 19 ГОДИНИ СЪМ И НЯМАМ ОПИТ В СЕКСА. ТЪРСЯ
МЪЖ, КОЙТО ДА МЕ НАУЧИ НА ВСИЧКО. ПИШИ МИ СМС С ТЕКСТ KARI на НОМЕР 1978 (4.80 лв.)
http://obiavidnes.com/obiava/54068/malka-sladuranka-tyrsi-batko-za-seks

Палава мръсница съм! Надупи ме!
Възбуден ли си? Аз - да! Искам да ми го набиват яко в дълбокото гърло и да ме чукат в дупето! Падам си и по тройки с
двама мъже! Харесва ми да усещам топлата сперма навсякъде по мен! харесва ми когато карам мъжете да изригват
мощтно!
Удобно ми е за срещи през деня. имам и терен. Моля пишете ми в скайп само ако искате реална среща с яко ебане. Не си
падам по виртуален секс!! Не предлагам платен секс!! Не ме обиждайте с подобни предложения, защото го правя за кеф,
а не за пари!!
За да получиш моя скайп изпрати SMS с текст PAMELA на номер 1978 и аз ще ти отговоря. Не пиши нищо друго в смсасамо името ми pamela и го изпрати на номер 1978 и аз ще ти отговоря веднага! Чакам те сега!
*Цената на един SMS към номер 1978 е 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54067/palava-mrysnica-sym-nadupi-me

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/54066/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.
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0888236313
discretiondetective@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54065/detektivska-agenciya---diskret

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/54064/detektivska-agenciya---diskret

МАГ РАДА - ТОЧНО ЯСНОВИДСТВО - ТАРО - РУНИ - 0903 630 62 :
МАГ РАДА - ЯСНОВИДСТВО.ПОБЕДА НАД СТРЕСА И МАГИЯТА.ЗАЩИТА ПО УНИКАЛЕН МЕТОД С
МНОГОСПЕКТЪРЕН ЕФЕКТ - 0903 630 62 - 0.96 или с СМС - / MAG RADA / НА - 191962 - 1.20 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/54063/mag-rada---tochno-yasnovidstvo---taro---runi---0903-630-62-

РУНИ-КАРТИ ТАРО-МАРИЯН-0881 342 209
Гадаене с руни и карти таро. ясновидство. пречистване от негативи и насочване на положителна енергия - Мариян -0881
342 209 - 0. 36 лв. /мин.
http://obiavidnes.com/obiava/54062/runi-karti-taro-mariyan-0881-342-209

ЯСНОВИДСТВО-РИТУАЛИ-ИВА-0903 630 60
Ясновидство и гадания с карти таро и махало. откриване на предмети и хора. откриване и премахване на негативи.
амулети за късмет и любов. Обадете се като наберете - импулсен 0903 630 60 - 0.96 лв/мин. или задайте въпроса си като
изпратите смс с текст - / iva/ на - 191962 - 1. 20 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/54061/yasnovidstvo-rituali-iva-0903-630-60

АМУЛЕТИ-ВОСЪКОЛЕЕНЕ-КАРТИ ТАРО-0903 630 70
Ритуали за духовно възтановяване. восъколеене, амулети за любов, късмет, успех в бизнеса и привличане на пари!Промени
съдбата си и ще успееш -0903 630 70 - 0. 96 или смс с текст/KASMET/-на-19 19 62-1.20 лв
http://obiavidnes.com/obiava/54060/amuleti-vosykoleene-karti-taro-0903-630-70

ОКУЛТЕН ЦЕНТЪР * СВЕТЛИНА * - 0903 630 62
Ясновидство,парапсихолози , карти Таро, Руни. Откриване и премахване на негативи от разстояние за три дни с
обаждане на - 0903 630 62 - 0.96 лв. или ЗАДАЙТЕ ВЪПРОСА СИ КАТО ИЗПРАТИТЕ СМС С ТЕКСТ - / svetlina / НА 191962 - 1.20 лв
http://obiavidnes.com/obiava/54059/okulten-centyr--svetlina----0903-630-62

БЕЗ СКЪПИ РЕМОНТИ НА ДВИГАТЕЛ И СКОРОСТИ – ДЪЛГОТРАЕН ЕФЕКТ - 50 000 км.!
Всеки двигател след 100 000 км. пробег започва постепенно да се износва.
Лесен за употреба РиМЕТ се излива в ново масло на двигателя и възтановява износването между метални повърхности –
БЕЗ РЕМОНТ.
Защитното нано покритие остава и след смяна на маслото още 50 000 км.
Римет е сертифициран по ISO 9001:2008 от BUREAU VERITAS Certification.
Принцип на действие и подробно описание ще намерите на www.rimetbg.com
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Качеството се гарантира от Официалния представител за България.
За информация:0888730087, 0878260718
За поръчки - ОНЛАЙН МАГАЗИН.
Доставка чрез куриерска фирма с наложен платеж
http://obiavidnes.com/obiava/54058/bez-skypi-remonti-na-dvigatel-i-skorosti--dylgotraen-efekt---50-000-km

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/54057/global-bg-turoperator-i-turagent

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/54056/30-50-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/54055/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
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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/54054/30-50-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/54053/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/54052/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Tърсим инвеститор- съдружник или отдаваме под наем
Търсим съдружие / инвестиция/ за възстановяване на бизнеса или отдаваме под наем малък оборудван сладкарски цех в
центъра на Пазарджик . Цеха е специализиран за производство на трайна и малотрайна / сиропирана / сладкарска
продукция . Разполагаме със всички разрешителни и сертификати , както и със запазена търговска марка . Разполагаме с
капацитет, машини и идеи за развитие , както и с рецепти и обучен персонал . Произвежданата трайна продукция е
подходяща за износ , като предоставяме и готови разработени пазари . Тел : 0898 24 21 24 Петко Вацев ,,Медина" ООД Пазарджик
http://obiavidnes.com/obiava/54051/tyrsim-investitor--sydrujnik-ili-otdavame-pod-naem

Tърсим инвеститор- съдружник или отдаваме под наем
Търсим съдружие / инвестиция/ за възстановяване на бизнеса или отдаваме под наем малък оборудван сладкарски цех в
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центъра на Пазарджик . Цеха е специализиран за производство на трайна и малотрайна / сиропирана / сладкарска
продукция . Разполагаме със всички разрешителни и сертификати , както и със запазена търговска марка . Разполагаме с
капацитет, машини и идеи за развитие , както и с рецепти и обучен персонал . Произвежданата трайна продукция е
подходяща за износ , като предоставяме и готови разработени пазари . Тел : 0898 24 21 24 Петко Вацев ,,Медина" ООД Пазарджик
http://obiavidnes.com/obiava/54050/tyrsim-investitor--sydrujnik-ili-otdavame-pod-naem

Tърсим инвеститор- съдружник или отдаваме под наем
Търсим съдружие / инвестиция/ за възстановяване на бизнеса или отдаваме под наем малък оборудван сладкарски цех в
центъра на Пазарджик . Цеха е специализиран за производство на трайна и малотрайна / сиропирана / сладкарска
продукция . Разполагаме със всички разрешителни и сертификати , както и със запазена търговска марка . Разполагаме с
капацитет, машини и идеи за развитие , както и с рецепти и обучен персонал . Произвежданата трайна продукция е
подходяща за износ , като предоставяме и готови разработени пазари . Тел : 0898 24 21 24 Петко Вацев ,,Медина" ООД Пазарджик
http://obiavidnes.com/obiava/54049/tyrsim-investitor--sydrujnik-ili-otdavame-pod-naem

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://partybux66.blogspot.com/
skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/54048/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://partybux44.blogspot.com/ или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/54047/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://partybux66.blogspot.com/ или ни пишете на Skype име obqva10
Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/54046/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/
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http://obiavidnes.com/obiava/54045/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/54044/5-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/54043/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet

Отпушване на канали Младост
Имах запушен канал в банята и се обадих на фирма канал бг. От фирмата веднага изпратиха две момчета които за нула
време отпушиха канала ми и не ми взеха много пари. Останах изключително доволен от тази фирма за отпушване на
канали. Телефон за информация; 0885 601 658
http://obiavidnes.com/obiava/54042/otpushvane-na-kanali-mladost

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/54041/30-50-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
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посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54040/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/54039/30-50-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/54038/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/54037/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

0887232146, фини шпакловки, и гипсова шпакловка, часно лице,започване веднага
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА-КАЧЕСТВОТО СИ ЛИЧИ НА МОМЕНТА.
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-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс бял и цветен.
-топлоизолация.
-обръщане покрай пвц дограма
и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерална мазилка.
-и др. мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо,корекно,разумни цени,майстор с дългодишна
практика,започване веднага.
0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/54036/0887232146-fini-shpaklovki-i-gipsova-shpaklovka-chasno-licezapochvane-vednaga

0882551735 КАЧЕСТВЕН РАМОНТ НА ВАШИЯ ДОМ,ОФИС,МАГАЗИН ЗАПОЧВАНЕ
ВЕДНАГА
***0882551735***
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс бял и цветен.
-топлоизолация.
-обръщане покрай пвц дограма
и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерална мазилка.
-и др. мазилки.
-замазки.
-зидария.
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-бързо,корекно,разумни цени,майстор с дългодишна
практика,започване веднага.часно лице.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/54035/0882551735-kachestven-ramont-na-vashiya-domofismagazin-zapochvane-vednaga

15.6" (39.62 cm) Samsung 300E5C-A03
15.6" (39.62 cm) Samsung 300E5C-A03, двуядрен Celeron® B820 1.7GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 500GB, Windows8,
2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/54034/156-3962-cm-samsung-300e5c-a03

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G580AH 59-346894
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G580AH 59-346894, Dark Brown, двуядрен Pentium® B950 2.1Ghz, HD LED Display &
GeForce 610M 1GB (HDMI), 4GB, 1TB, 2xUSB3.0, DOS, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/54033/156-3962-cm-lenovo-ideapad-g580ah-59-346894

14" (35.56 cm) Lenovo U410 Ultrabook 59-351195
14" (35.56 cm) Lenovo U410 Ultrabook 59-351195, Graphite Grey, двуядрен Intel® Core™ i3 3217U 1.80GHz, HD LED Display
& GeForce 610M 1GB, 4GB, 1TB, 2xUSB3.0, Free DOS, 1.8kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/54032/14-3556-cm-lenovo-u410-ultrabook-59-351195

Съвет към клиентите на детективски агенции и избор на частен детектив!-Детективски услуги!
Уважаеми клиенти,
Водени от емоциите си често прибързвате с избора на детективи.
Поради зачестили оплаквания от клиенти за детективски измамници
Ние членовете на Детективска Колегия Ви съветваме да обръщате
внимание на следните неща при избора си на детектив или
детективска агенция:
1 Проверявайте дали детектива или детективската агенция
разполага с офис,което гарантира,че ще Ви предложи
дискретна среща,а не по кафенета и бензиностанциИ с което
рискувате да бъдете измамени.
2 Изисквайте легитимация от детектива/служебна карта с номер и
значка с номер/,за да знаете с кого говорите и кой е той.
3 Проверявайте дали детектива или детективската агенция имат
реален сайт в интернет,където детайлно са посочени не само
услугите,а и подробни данни за контакти/адрес на офис,имена
и телефони.
4 Проверявайте дали могат да Ви издадат необходимият платежен документ
и да Ви предложат да подпишете договор.
Обръщайки внимание на тези няколко съвета вероятността да попаднете
на детективи измамници и да останете излъгани се свежда до минимум!
http://obiavidnes.com/obiava/54031/syvet-kym-klientite-na-detektivski-agencii-i-izbor-na-chasten-detektiv-detektivs

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!
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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/54030/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Детективска Агенция Фокс - Детективски Услуги-24 ч.
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/54029/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-24-ch

Частен Детектив Инкогнито - Детективска Агенция
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
&gt;ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
&gt;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
&gt;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/54028/chasten-detektiv-inkognito---detektivska-agenciya

Частен Детектив Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
&gt;ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
&gt;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
&gt;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/54027/chasten-detektiv-inkognito
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Електромагнитен пулсов масажор за крака и тяло
Електромагнитен пулсов масажор за крака и тяло
ЕЛЕКТРОМАГНИТЕН ПУЛСОВ МАСАЖОР ЗА КРАКА С ИНФРАЧЕРВЕНО НАГРЯВАНЕ И САМОЗАЛЕПВАЩИ СЕ
ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ ЕЛЕКТРОДИ ЗА
"АШИ" ТЕРАПИЯ.
Методът на рефлексността на краката е начин за стимулиране на различни зони от ходилата, което впоследствие
оказва влияние върху съответната част от тялото.
Лечение посредством стимулиране на акупунктурните точки
Редовното прилагане на акупунктура повишава притока и циркулацията
на енергия в човешкия организъм, подпомага лечението на болести и помага за укрепване на здравето.
ИНФРАЧЕРВЕНА ТЕРАПИЯ :
осигурява продължително отделяне на топлина за ефективно стимулиране на кръвообръщението,
което повишава телесното здраве.
Цена 190лв
Комплекта съдържа :
1. Основен модул за биологически електромагнитни вълнови масажни импулси с акупунктурно моделирана поставка за
ходила
с вградени инфрачервени излъчватели и изходи за електроди за тяло - 1 бр.;
2. Дистанционно управление - 1 бр.;
3. Комплект кабели за електроди - 2 бр.;
4. Комплект двойка самозалепващи електроди - 3 бр.;
5. Захранващ адаптор с кабел - 1 бр.;
6, Колан за окачване на електроди за тяло - 1 бр.;
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/54026/elektromagniten-pulsov-masajor-za-kraka-i-tyalo

Търся надомна работа
На 53 години съм и си търся надомна работа без вредни изпарения,по възможност да е някакво произвоадство.
http://obiavidnes.com/obiava/54025/tyrsya-nadomna-rabota

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
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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/54024/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

Търся работа като невъоръжена охрана
На 53 години съм и си търся работа,като невъоръжена охрана,в или около Люлин,за минимум 550 лева заплата на трудов
договор,при режим или само нощем или само дневна смяна,а може и на 24 часа дежурство - 72 почива.
http://obiavidnes.com/obiava/54023/tyrsya-rabota-kato-nevyoryjena-ohrana

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/54022/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

Дава стая под наем
Люлин 2,дава стая под наем с включени разходи за 230 лева със свалени радиатори,на ученички,студентки или жени до 40
години непушачки.
http://obiavidnes.com/obiava/54021/dava-staya-pod-naem

Искам да се запозная с жена от 41 до 47 години
На 53 години съм и до себе си искам да имам мъжко момиче.Да сме взаимозаменяеми в домакинската работа и в
преодоляване на житейското злободневие.Не възприемам жена с наднормено тегло,тя трябва да има стилна обличане,да
се поддържа без маниакалност.Задължително да имаме допирни точки в областта на литература,музика,в обич към
децата,цветя и кучета.Желателно е да няма претеснения да изрази позиция,но с усет:къде,кога,какво и колко може да
очаква.Истината е ключ към кристални взаимоотношения и себераздаване.
http://obiavidnes.com/obiava/54020/iskam-da-se-zapoznaya-s-jena-ot-41-do-47-godini

Продавам дипломи за средно и висше образование
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Продавам дипломи за средно и висше образование
от всички училища и всички специалности
по Ваш избор.
diploms2013@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/54019/prodavam-diplomi-za-sredno-i-visshe-obrazovanie

Евтини интериорни врати
Красиви интериорни врати за вашия дом или вашата вила. Ние изработваме интериорни врати за всеки вкус и стил. При
нас ще намерите интериорни врати за всеки джоб.
http://obiavidnes.com/obiava/54018/evtini-interiorni-vrati

ремонтиране на покриви
Бързо, качествено и евтино ремонтиране на покриви от професионалисти. Освен това ние даваме 10 години гаранция на
всички ремонти които сме правили.
http://obiavidnes.com/obiava/54017/remontirane-na-pokrivi

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
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/53334/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
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/54016/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

0882551735 КАЧЕСТВЕН РАМОНТ НА ВАШИЯ ДОМ,ОФИС,МАГАЗИН ЗАПОЧВАНЕ
ВЕДНАГА
0882551735Започване веднага

-фини шпакловки.
-гипсови шпакловки.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-топлоизолация.
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-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.и др.
-замазки.
-зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
-започване веднага
http://obiavidnes.com/obiava/54015/0882551735-kachestven-ramont-na-vashiya-domofismagazin-zapochvane-vednaga

ЕЗИКОВА ШКОЛА ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ РОДИНА
ЕЗИКОВА ШКОЛА ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ РОДИНА – Стара Загора, е с дългогодишна практика и доказан
авторитет. Подготвителни курсове за FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS. Занятия за ученици. Английска детска градина за
най-малките – от три до шест години. Вечерна школа за 5 и 6-годишни. Опция за индивидуална подготовка по английски.
Безплатна проверка на нивото Ви преди започване на курс. Програма изготвена съобразно Общата европейска езикова
рамка. За повече информация или въпроси: гр. Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 83, 042/ 626 078; 0888674882,
http://www.flcentre.eu.
http://obiavidnes.com/obiava/54014/ezikova-shkola-pri-narodno-chitalishte-rodina

0887232146, фини шпакловки, и гипсова шпакловка, часно лице,започване веднага
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
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http://obiavidnes.com/obiava/54013/0887232146-fini-shpaklovki-i-gipsova-shpaklovka-chasno-licezapochvane-vednaga

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/54012/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/54011/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/54010/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas
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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/54009/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Бензинов генератор ”G- ENERGY" - комбиниран 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
- 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
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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/54008/benzinov-generator-g--energy---kombiniran-s-avr-3kw

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/54007/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
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http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54006/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

ЖАДНА ЗА СЕКС - ДЕНОНОЩНО НА - 0903 630 62
ТИ СИ САМ АЗ СЪЩО,СЪЗДАДЕНА СЪМ САМО ЗА СЕКС,ТЪРСЯ НЕЩО СВЕЖО И ВЪЗБУЖДАЩО-ДЕНОНОЩНО
НА-0903 630 62 -0.96 лв за всички моб.оператори и БТК
http://obiavidnes.com/obiava/54005/jadna-za-seks---denonoshtno-na---0903-630-62

СУПЕР ВЪЗБУЖДАЩИ МОМИЧЕТА - ДЕНОНОЩНО НА - 0903 630 70
ПРОВЕДИ СУПЕРВЪЗБУЖДАЩИ РАЗГОВОРИ ВИНАГИ И САМО С НАЙ - АТРАКТИВНИТЕ МОМИЧЕТА.ОТПУСНИ
СА ЗА ИСТИНСКО ИЗЖИВЯВАНЕ - СТАНДАРТЕН И НЕСТАНДАРТЕН СЕКС ПО ТЕЛЕФОНА И НА ЖИВО ДЕНОНОЩНО НА - 0903 630 70 - 0.96 лв
http://obiavidnes.com/obiava/54004/super-vyzbujdashti-momicheta---denonoshtno-na---0903-630-70

СЪБЛАЗНИ МЕ - ДЕНОНОЩНО НА - 0903 630 60
СЪБЛАЗНИ МОЕТО СЪРЦЕ,ДОКОСНИ МЕ С МЪЖКИТЕ СИ РЪЦЕ,РАЗКЪСАЙ ДЪЛБОКОТО МИ
ДЕКОЛТЕ,ВЪЗБУДЕНА СЪМ И МНОГО МИ СЕ ЕБЕ-ДЕНОНОЩНО НА-0903 630 60 -0.96 лв за всички моб.оператори и
БТК
http://obiavidnes.com/obiava/54003/syblazni-me---denonoshtno-na---0903-630-60

ВЛАЖНА И ГОРЕЩА - ДЕНОНОЩНО НА - 0903 630 62
ВЛАЖНА И ГОРЕЩА ЖЕЛАЕ СТРАСТНА ИНТИМНА СРЕЩА - СЕКС НА ЖИВО И ПО ТЕЛЕФОНА - ДЕНОНОЩНО НА
- 0903 630 62 - 0.96 лв. + БТК
http://obiavidnes.com/obiava/54002/vlajna-i-goreshta---denonoshtno-na---0903-630-62

ВЛАЖНА И ГОРЕЩА-ДЕНОНОЩНО НА-0903 630 60
ВЛАЖНА И ГОРЕЩА ЖЕЛАЕ СТРАСТНА ИНТИМНА СРЕЩА - СЕКС НА ЖИВО И ПО ТЕЛЕФОНА - ДЕНОНОЩНО НА
- 0903 630 62 - 0.96 лв. + БТК
http://obiavidnes.com/obiava/53996/vlajna-i-goreshta-denonoshtno-na-0903-630-60

БЕСЕН СЕКС-ДЕНОНОЩНО НА-0903 630 60
ПОДАРИ МИ МНОГО ЩАСТИЕ И РОЗИ И БЕСЕН СЕКС ВЪВ ВСИЧКИ ПОЗИ-МИРЕЛА-ДЕНОНОЩНО НА-0903 630
60-0.96 лв за всички моб.оператори и БТК
http://obiavidnes.com/obiava/53995/besen-seks-denonoshtno-na-0903-630-60

ЗА СЕМЕЙНИ МЪЖЕ - ДЕНОНОЩНО - 0903 630 70
КОГАТО ЖЕНА ТИ В КЪЩИ Я НЯМА-ОБАДИ СЕ ДА ГО НАПРАВИМ С ТЕБЕ ДВАМА-АЗ СЪМ 30 ГОДИШНА ДОБРЕ
ПОДЪРЖАНА ДАМА-НИКОЛЕТА-0903 630 70-0.96 лв за всички моб.оператори и БТК
http://obiavidnes.com/obiava/53994/za-semeyni-myje---denonoshtno---0903-630-70

СЪБЛАЗНИТЕЛКА - ДЕНОНОЩНО НА - 0903 630 62
СЪБЛАЗНИТЕЛКА - ИЗКУСИТЕЛКА -ДЕНОНОЩНО НА ТВОЕ РАЗПОЛОЖЕНИЕ В ЛЕГНАЛО И ВСЯКО ДРУГО
ПОЛОЖЕНИЕ. ОБАДИ СЕ,ОСТАВИ СЕ ДА ТЕ СЪБЛАЗНЯ на - 0903 630 62 - 0.96 лв. ИЛИ ИЗПРАТИ СМС С ТЕКСТ /
DESY / НА - 19 19 62 - 1.20 ЗА ПОРНО - ЧАТ С МЕН.
http://obiavidnes.com/obiava/53993/syblaznitelka---denonoshtno-na---0903-630-62

ДИВО ЖЕЛАНИЕ-ДЕНОНОЩНО НА-0903 630 60
ТЪРСЯ ВРЪЗКА С МЪЖ ЗА СЕКС-ДЕНОНОЩНО НА-0903 630 60-0.96 лв за всички моб.оператори и БТК или смс с
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текст-/JELANIE62/-1.20 лв
http://obiavidnes.com/obiava/53991/divo-jelanie-denonoshtno-na-0903-630-60

Logitech Cordless Desktop Wave Pro™
Logitech Cordless Desktop Wave Pro™, комплект безжични клавиатура & мишка, черни, USB
http://obiavidnes.com/obiava/53984/logitech-cordless-desktop-wave-pro

Диетолог и личен консултант по хранене
Индивидуални хранителни режими с корекции и проследяване за 2, 4 или 6 месеца. За отслабване, стройна визия и висок
жизнен тонус.
www.dieteks.com
http://obiavidnes.com/obiava/53971/dietolog-i-lichen-konsultant-po-hranene

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://partybux66.blogspot.com/
skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/53968/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://partybux44.blogspot.com/ или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/53967/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://partybux66.blogspot.com/ или ни пишете на Skype име obqva10
Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/53966/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/53965/syzdayte-si-nova-pechelivsha-rabotna-sreda-v-internet
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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/53964/5-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/53963/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet

Енергоспестяващо за ток
Енергоспестяващо за ток 19Kw
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!
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/53957/energospestyavashto-za-tok

Електронна цигара
Електронна цигара eGo-Т 1100,eGo-W 1100
ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА eGo-Т 1100 mAh battery - най-усъвършенстваната електронна цигара в света
за в момента - модел 2012 г.
eGo-Т - новият модел с Индикатор на батерията се счита за най-усъвършенстваната електронна цигара в света в
момента.
Технологията на този модел, е разработена от фирмата Janty – Белгия.
ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА eGo-W 1100 mAh battery
Атомизтора е с голям резервоар и е пригоден за директно накапване с никотинова течност
За повече информация кликнете тук
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/53956/elektronna-cigara

Електрическа Подочистачка Twister Sweeper
Електрическа Подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.

Страница 27/58

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.12.2012

Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/53955/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

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
http://obiavidnes.com/obiava/53954/kuhnensko-rende-nayser-dayser-plyus

Детективски услуги "СТЕНК СЕКЮРИТИ" Частен детектив
Детективска агенция „Стенк Секюрити" - Детективско разследване по поставената от вас задача с документиране на
съответната дейност.
ОПИСАНИЕ:
Детективска Агенция Стенк Секюрити-специалисти в областта на криминалистиката, проследяване на хора, МПС,
товари, стоки, локализиране на длъжници. Изготвяне на анализи по фирмена сигурност. Съвместна дейност със съдия
изпълнители. Събиране на доказателства по бракоразводни дела и изневери, включително и явяване пред съд.
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 видеонаблюдение, сателитна връзка при наблюдение, мобилно наблюдение,
наблюдение на хора, разкриване на случаи.
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/53951/detektivski-uslugi-stenk-sekyuriti-chasten-detektiv

Детективски услуги от „ЕНДЖЕЙ“ Частен Детектив- Прецизност и ефективност!
Детективска агенция „Енджей” предлага висококачествени детективски услуги на достъпни цени с частен характер и
търговски характер:
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• Доказване на изневяра
• Съдействие при развод
• Преди брачно проучване
• Издирване на безследно изчезнали лица
• Корпоративни разследвания
• Подбор на персонал
• Наблюдение и проучване на настоящи служители
• Разследване на отсъствия по болест на служители
• Издирване на длъжници
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/53950/detektivski-uslugi-ot-endjey-chasten-detektiv--preciznost-i-efektivnost

Частен детектив- Детективска агенция „РЕФЛЕКС” Професионални детективски услуги
Детективска агенция “Рефлекс” - Разследване на изневери, фирмени разследвания, наблюдение, разследване на промишлен
шпионаж, издирване на изчезнали лица.
Детективска агенция ”Рефлекс” е създадена за бързо, професионално и качествено решаване на вашите проблеми. Член
на "Детективска колегия", което е гаранция за лоялност и добре свършена работа! Разполага с екип от професионалисти
бивши служители на МВР, подготвени и обучени да действат и работят с необходимия ресурс от техника и всички
разрешени от закона средства. Работи както в София и страната, така и в чужбина. Сътрудничи с детективски
агенции членове на европейската и световна асоциация на частните детективи. 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/53949/chasten-detektiv--detektivska-agenciya-refleks-profesionalni-detektivski-uslugi

Съвет към клиентите на Детективски Агенции и Избор на Частен Детектив!
Уважаеми клиенти,
Водени от емоциите си често прибързвате с избора на детективи.
Поради зачестили оплаквания от клиенти за детективски измамници
Ние членовете на Детективска Колегия Ви съветваме да обръщате
внимание на следните неща при избора си на детектив или
детективска агенция:
1 Проверявайте дали детектива или детективската агенция
разполага с офис,което гарантира,че ще Ви предложи
дискретна среща,а не по кафенета и бензиностанциИ с което
рискувате да бъдете измамени.
2 Изисквайте легитимация от детектива/служебна карта с номер и
значка с номер/,за да знаете с кого говорите и кой е той.
3 Проверявайте дали детектива или детективската агенция имат
реален сайт в интернет,където детайлно са посочени не само
услугите,а и подробни данни за контакти/адрес на офис,имена
и телефони.
4 Проверявайте дали могат да Ви издадат необходимият платежен документ
и да Ви предложат да подпишете договор.
Обръщайки внимание на тези няколко съвета вероятността да попаднете
на детективи измамници и да останете излъгани се свежда до минимум!
http://obiavidnes.com/obiava/53946/syvet-kym-klientite-na-detektivski-agencii-i-izbor-na-chasten-detektiv

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
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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/53945/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

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/53944/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

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 .
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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/53943/30-50-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/53942/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/53941/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

0882551735 КАЧЕСТВЕН РАМОНТ НА ВАШИЯ ДОМ,ОФИС,МАГАЗИН ЗАПОЧВАНЕ
ВЕДНАГА
0882551735
Фини шпакловки.
Гипсова шпакловка.
Латекс.
Топлоизолация.
обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
Гипсова мазилка.
Пръскана мазилка.
Минерална мазилка.
Влачена мазилка.
Селиконова мазилка.
Драскана мазилка и др.
Замазки.
Зидария.
БЪРЗО КОРЕКНО,РАЗУМНИ ЦЕНИ,
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МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
С СОБСТВЕН ПРЕВОЗ.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/53939/0882551735-kachestven-ramont-na-vashiya-domofismagazin-zapochvane-vednaga

0887232146, фини шпакловки, и гипсова шпакловка, часно лице,започване веднага
0887232146
Фини шпакловки.
Гипсова шпакловка.
Латекс.
Топлоизолация.
обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
Гипсова мазилка.
Пръскана мазилка.
Минерална мазилка.
Влачена мазилка.
Селиконова мазилка.
Драскана мазилка и др.
Замазки.
Зидария.
БЪРЗО КОРЕКНО,РАЗУМНИ ЦЕНИ,
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
С СОБСТВЕН ПРЕВОЗ.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
http://obiavidnes.com/obiava/53938/0887232146-fini-shpaklovki-i-gipsova-shpaklovka-chasno-licezapochvane-vednaga

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/53935/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni
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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/53934/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/53933/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
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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/53932/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

Бензинови моторни триони / резачки за дърва VITO 5800
Продаваме НОВИ бензинови резачки за дърва на едро и дребно.
Характеристика на машината:
Обем двигателя: 58 куб. см.
- Мощност: 2.4 KW / 3.2 конски сили
- Дължина на шина(дъската): 40 см.
- Обороти: 13 000 мин.
- Обороти при които се включва центробежния съединител: 4200 мин.
- Дебелина на водещите звена на веригата: 0.058"
- Водещо колело: 7 зъба x 8.255 mm
- Обем резервоар: 550 мл.
- Обем маслен резервоар: 260 мл.
- Автоматично смазване на веригата
- Сертификат за качество: "CE"
- Еквивалентни нива на вибрации предна / задна дръжка: 6.5 / 8.4 m/s2
- Ниво на звуковото налягане: LpA = 94 dB(A)
- Ниво на мощността на звука: LwA = 114 dB(A)
- Тегло без шина и верига: 4,9 кг/ окомплектована: 6,3 кг.
- Спирачка: Блокира веригата в случай на отскачане на резачката по време на работа.
- Запалване: Ръчно, мек стартер, двойна пружина(минимален напън при дърпане) лесно без нужда от рязко дърпане.
Доставяме до всяка точка на България чрез куриер с опция наложен платеж(плащате след получаване на машината) и
опция "отвори и виж преди да платиш".
Цени за доставка: До офис на куриерската фирма Еконт - 10лв, до посочен от вас адрес - 15лв.
http://obiavidnes.com/obiava/53931/benzinovi-motorni-trioni--rezachki-za-dyrva-vito-5800

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/53928/prodavam-originalni-diplomi

Щори-вътрешни, над 400 цвята, производство и монтаж до 7 дни
Производител съм на вътрешни щори вертикални, хоризонтални - алуминиеви и роло.
Предлагам монтаж и демонтаж на всички видове вътрешни щори, ремонт и смяна на платове на стари щори
- безплатно взимане на размери
- безплатна консултация
- безплатна доставка
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Над 400 цвята за избор
Най-ниските цени !!!
Отлично качество, производство и монтаж !!!
http://www.shtorite-bg.com/
Изпращам и с Еконт до всяка точка на България.
Давам пълни пояснения за монтажа.
http://obiavidnes.com/obiava/53925/shtori-vytreshni-nad-400-cvyata-proizvodstvo-i-montaj-do-7-dni

Дрехи Втора Употреба на едро
Дрехи Втора Употреба на едро внос от Норвегия и САЩ
ПРОМОЦИЯ-Екстра Зима- 10 lv/kg
Зимен Микс – 5 lv/kg
www.harmonycorporation.com
Адрес:ул. Строител 2, гр. Шумен
0899 53 1199
Росен Тодоров
http://obiavidnes.com/obiava/53924/drehi-vtora-upotreba-na-edro

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/53920/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

Страница 35/58

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.12.2012

http://obiavidnes.com/obiava/53919/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Хотел Цар Симеон
Хотел Цар Симеон, Хасково. Цена за стая 40 лева. Обновеният хотел - ресторант се намира в близост до центъра на
града. Всяка стая е оборудвана с телевизор с кабелна телевизия, свободен интернет достъп, самостоятелен WC.
Хотелът има паркинг. Ресторантът разполага със 120 места, уютна атмасфера, добра кухня, голям асортимент от
ястия и напитки.
email - hoteltzarsimeon. abv. bg
тел: +35938620642
http://obiavidnes.com/obiava/53916/hotel-car-simeon

0887232146, фини шпакловки, и гипсова шпакловка, часно лице,започване веднага
0887232146
-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.
http://obiavidnes.com/obiava/53913/0887232146-fini-shpaklovki-i-gipsova-shpaklovka-chasno-licezapochvane-vednaga

0882551735 КАЧЕСТВЕН РАМОНТ НА ВАШИЯ ДОМ,ОФИС,МАГАЗИН ЗАПОЧВАНЕ
ВЕДНАГА
**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
http://obiavidnes.com/obiava/53912/0882551735-kachestven-ramont-na-vashiya-domofismagazin-zapochvane-vednaga

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://partybux66.blogspot.com/
skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/53894/sigurna-rabota
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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://partybux44.blogspot.com/ или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/53893/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://partybux66.blogspot.com/ или ни пишете на Skype име obqva10
Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/53892/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/53891/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/53890/5-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/53889/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet

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
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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
>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/53887/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

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-ДЕТЕКТИВСК
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с частните детективи, които са
бивши служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/53886/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-fox

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/53885/30-50-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.
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За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/53884/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/53883/30-50-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/53882/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/53881/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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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/53879/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Подготвителен курс за CAE – 390 лева
Езиков център „Юнити” организира подготвителен курс по английски език за изпита на Cambridge University – CAE.
Начало на курса: 21 януари 2013г. Цена: 390 лева. За повече информация, можете да посетите страницата ни в
интернет: www.unity-centre.org или да се свържете с нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел.
0885435908. Записване за курс: ул. „Г.С. Раковски” 188, ап.2.
http://obiavidnes.com/obiava/53878/podgotvitelen-kurs-za-cae--390-leva

Вечерен курс по английски език за ниво В2 – 150 лева
Езиков център „Юнити” организира вечерен курс по английски език за ниво В2. Начало на курса: 7 януари 2013г. Цена: 150
лева. За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се свържете с
нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908. Записване за курс: ул. „Г.С. Раковски” 188,
ап.2.
http://obiavidnes.com/obiava/53877/vecheren-kurs-po-angliyski-ezik-za-nivo-v2--150-leva

Курсове по гръцки език от януари 2013г. – 120 лева
Езиков център „Юнити” организира курсове по руски език за нива А1 и А2. Начало на курсовете: януари 2013г. Цена: 120
лева. За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се свържете с
нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908. Записване за курс: ул. „Г.С. Раковски” 188,
ап.2.
http://obiavidnes.com/obiava/53876/kursove-po-grycki-ezik-ot-yanuari-2013g--120-leva
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Курсове по руски език от януари 2013г. – 120 лева
Езиков център „Юнити” организира курсове по руски език за нива А1 и А2. Начало на курсовете: януари 2013г. Цена: 120
лева. За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се свържете с
нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908. Записване за курс: ул. „Г.С. Раковски” 188,
ап.2.
http://obiavidnes.com/obiava/53875/kursove-po-ruski-ezik-ot-yanuari-2013g--120-leva

Курсове по италиански език от януари 2013г. – 120 лева
Езиков център „Юнити” организира курсове по италиански език за нива А1 и А2. Начало на курсовете: януари 2013г.
Цена: 120 лева. За повече информация, можете да посетите страницата ни в интернет: www.unity-centre.org или да се
свържете с нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел. 0885435908. Записване за курс: ул. „Г.С.
Раковски” 188, ап.2.
http://obiavidnes.com/obiava/53874/kursove-po-italianski-ezik-ot-yanuari-2013g--120-leva

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://partybux66.blogspot.com/
skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/53873/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://partybux44.blogspot.com/ или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/53872/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://partybux66.blogspot.com/ или ни пишете на Skype име obqva10
Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/53871/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/53870/syzdayte-si-nova-pechelivsha-rabotna-sreda-v-internet
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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/53869/5-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/53868/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултаций.
- Разкриване и доказване на изневери.
- Фирмени проучвания.
- Консултаций на фирми относно сигурноста.
- Установяване и издирване на лица.
- Частен детектив - Разследване.
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители.
- "откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер.
- GPS системи за проучване и установявяне.
- Други ефективни услуги...
Дискретноста на проведения разговор или разследване е гарантирана
от нашите Частни Детективи.
За контакти:
GSM: 0888400413, 0897024504, 0879527229.
e-mail: detective-fox@infojoker.bg
http://detective-fox.infojoker.bg
http://obiavidnes.com/obiava/53864/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv

Детективска Агенция Фокс Частен Детектив
Детективска Агенция "Фокс" Частен Детектив
детективски услуги на територията на България и ЕС:
- Безплатни консултаций.
- Разкриване и доказване на изневери.
- Фирмени проучвания.
- Консултаций на фирми относно сигурноста.
- Установяване и издирване на лица.
- Частен детектив - Разследване.
- Справки на лица, автомобили, телефони и др.
- Издирване на биологични родители.
- "откриване" на скрити микрофони и камери в жилища, автомобили, офиси и др.
- Проверка на телефони и компютри за вграден в тях шпионски софтуер.
- GPS системи за проучване и установявяне.
- Други ефективни услуги...
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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/53863/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv

Строителни Ремонти и Довършителни Работи: Извършва
Строителни Ремонти и Довършителни Работи: Извършва Мазилки, Замазки, Шпакловки, Зидарии, Бояджийски услуги
Латекс ,Боядисване на Парапети.Первази.Винкели.Тръби и др Блажна боя, Обръщане на Врати и Прозорци
,Топлоизолации Разумни Цени. – 0887135403
http://obiavidnes.com/obiava/53860/stroitelni-remonti-i-dovyrshitelni-raboti-izvyrshva

Община Генерал Тошево
Община Генерал Тошево е с висока степен на развитие на селското стопанство. Всеки заинтересован инвеститор и
земеделец следва да се обръща към общинската администрация за издаване на разрешителни и заверки на копия от
различни удостоверения. Гражданите на областта могат да ползват услугите на ЕСГРАОН, да подават жалби и
сигнали. За контакт: ул. В. Априлов 5, 0889757606, 0885604151.
http://obiavidnes.com/obiava/53858/obshtina-general-toshevo

Intending Zone - Зоната на възнамеряване по метода на Wishpin 25.01.2013 - 25.01.2013
Заповядайте във вълшебната Зона на възнамеряването, където за 3 часа в петък вечер ще се потопим в омаята на
невъзможните възможности, които изцеляват душата ни, преобразяват живота ни и ни карат да бъдем истински и
автентични каквито са мечтите, които ще започнем заедно да сбъдваме.
25 ЯНУАРИ - 19 ЧАСА

Програма:
Дискусия (въпроси и отговори) за различните аспекти на възнамеряването и книгата Wishpin с Димитър
Добавяне на нов акцент към Алгоритъма на възнамеряването, който до момента не е описван в Wishpin
Избиране и дефиниране на възнамеряване за цялата група в зависимост от фазата на Луната (вече имаме успешни
истории от миналото ни събиране :)) )
Групово възнамеряване с практиката на интровертиращото BI дишане
Поставяне на вашите намерения на новото Голямо Wishpin табло (носете всичко, което искате да "пиннете" на него във
визуален вид (снимки, рисунки)
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.eu
http://obiavidnes.com/obiava/53855/intending-zone---zonata-na-vyznameryavane-po-metoda-na-wishpin--25012013---250

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
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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/53854/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/53853/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
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0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/53852/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/53844/30-50-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/53843/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
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http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/53842/30-50-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/53841/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/53840/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Масажираща възглавница за врат
Масажираща възглавница за врат
След дългия работен ден в офиса се нуждаете от релакс ?
Масажиращата възглавница е мека и удобна, като същевременно ви сигурява успокояваща подкрепа за главата и шията.
Ергономично проектирана, лека и преносима тя е идеалният спътник при пътуване в самолет, в кола, дори в офиса.
Масажиращата функция помага за облекчаване на скованост и напрежение във врата. Подобрява кръвообращението и ви
осигурява незаменим комфорт.Цена: 36 лв.
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/53818/masajirashta-vyzglavnica-za-vrat

WHITE пудел, ТОП шампион Шоуто носилка
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Kучешка колиба предлага кученца с гаранция TOP Sampionski Шоуто среда бяла постеля пудел .. за първи път на
Балканите от шампионски родители ..
Отец внесени от Русия (Airy ARABESKA най-добрия развъдник с бяла среда, миниатюрни и играчки пудели)
Майката най-доброто средство бял пудел на Балканите от хоби HOLLY развъдник ..
Баща: Въздушни ARABESKA Господ на танца
Млад Шампион на Сърбия
Международен шампион
Шампион на Сърбия
Шампион на Украйна
Шампион на Хърватия
Club Winner
Най-доброто в група победител
MULT.INT.CH
Майка Бети Boop на хоби HOLLY
3CAC 2CACIB RSCH
За контакти: +381118333377
+381631243274
+381641775490
+381631377569
електронна поща: gagazlaya@hotmail.com
Skype: gagas.littlemonster1991
http://obiavidnes.com/obiava/53806/white-pudel-top-shampion-shouto-nosilka

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД С ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ОТ ВСЯКА ТОЧКА НА БЪЛГАРИЯ!!!
Купуваме фирми с задължения.Няма значение дали задълженията са към нап,нои,дистрибутори,доставчици и
др.Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения. Освобождаваме от длъжност и
отговорност за 1 час. Покупко - продажба на дружествени дялове. Регистрация и вписване на нови обстоятелства в
Търговския регистър . Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законово
решение за Вашия проблем . Само при нас ви отпада солидарната отговорност веднага. Офертата е валидна за
търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на България !За контакти тел.0889588919
http://obiavidnes.com/obiava/53805/kupuvame-ead-ad-ood-eood-s-zadyljeniya--ot-vsyaka-tochka-na-bylgariya

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД С ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ОТ ВСЯКА ТОЧКА НА БЪЛГАРИЯ!!!
Купуваме фирми с задължения.Няма значение дали задълженията са към нап,нои,дистрибутори,доставчици и
др.Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения. Освобождаваме от длъжност и
отговорност за 1 час. Покупко - продажба на дружествени дялове. Регистрация и вписване на нови обстоятелства в
Търговския регистър . Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законово
решение за Вашия проблем . Само при нас ви отпада солидарната отговорност веднага. Офертата е валидна за
търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на България !За контакти тел.0889588919
http://obiavidnes.com/obiava/53804/kupuvame-ead-ad-ood-eood-s-zadyljeniya--ot-vsyaka-tochka-na-bylgariya

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/53795/detektivska-agenciya---diskret
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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/53794/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

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://partybux66.blogspot.com/
skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/53771/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://partybux44.blogspot.com/ или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/53770/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://partybux66.blogspot.com/ или ни пишете на Skype име obqva10
Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/53769/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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

Страница 49/58

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.12.2012

-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/53765/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
>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
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E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/53764/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/53763/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Правни услуги
Сделки с недвижима собственост, подготовка на документи, съставяне и преговори при подписване на предварителен
договор, представителство пред нотариус, изготвяне на договори за продажба, наем, дарение, изработка, поръчка, заем
и др.
Търговско /фирмено/ право - регистрация, преобразуване, прекратяване и други промени на ЕТ, ЕООД, ООД, АД и други
юридически лица пред Търговски регистър
Търговски сделки - продажба, лизинг, комисионен договор и др.
Развод по взаимно съгласие
Обезпечителни мерки, нотариална покана
Правни консултации и съдействие в областта на облигационното (договорното) право.
Участие в преговори за сключване на договори и подписване на споразумения.
Представителство пред държавни, общински, банкови и други институции.
http://obiavidnes.com/obiava/53730/pravni-uslugi

Продавам нарязан тютюн Златна Вирджиния
Продавам уникален, висококачествен нарязан тютюн!
Преминал е през парно - термична обработка.
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Обезпрашен и почистен. Готов за пълнене на цигари.
Тютюна няма никаква неприятна миризма!
Няма лютивина и парене!
Мек, плътен вкус и приятен аромат!
Може да се ароматизира с шоколад, ванилия и други.
С КУРИЕРСКА ФИРМА ПОЛУЧАВАТЕ ДОСТАВКАТА НА АДРЕС, КОЙТО СТЕ ПОСОЧИЛИ ДО 24ч. ОТ ПОДАВАНЕТО
НА ЗАЯВКАТА
Вирджиния Голд - 40 лв/кг
Вирджиния Бленд - 35 лв/кг
Вирджиния Лайт - 35 лв/кг
Ориенталски сорт
http://obiavidnes.com/obiava/53726/prodavam-naryazan-tyutyun-zlatna-virdjiniya

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/53725/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/53724/5-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/53723/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet

Мнения, оплаквания, похвали и права на потребители
Вашето мнение е гласът на един народ. Каква е възможността да изразите своята свободна воля и да участвате в
оценяването на фирми, хора, организации и политици? Потребителският контрол не е работа на фирми и организации това е дело на един народ и израз на желанието му сам да определя своята съдба. Давайки Вашето мнение и Вашата
оценка за фирми, политици и известни личности в България, Вие участвате в изграждането на една реална статистика Статистика за похвали и оплаквания от продукти и услуги - Statistic BG. Потребителските оплаквания от икономиката,
търговията, социалната сфера, финансите, услугите и политиката трябва да се изразяват публично, за да получат
достъп до обществеността и да представлавят критерии за бизнеса и политиката. Искреността е огледало на душата
отразяващо дори и това, което не искаме да се вижда. Анонимността НЕ е позиция, мнение или гледна точка - тя е
страх, пясък в който си крием главата. Не позволявайте мнението Ви да е глас в пустиня! Нека, то да бъде препятствие
или пътен знак на магистралата по която се движат бизнеса, икономиката и политиката. www.statistic.bg
http://obiavidnes.com/obiava/53721/mneniya-oplakvaniya-pohvali-i-prava-na-potrebiteli

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
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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/53716/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/53715/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/53714/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

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/53710/30-50-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.
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За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/53709/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/53708/30-50-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/53707/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/53706/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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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/53704/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

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/53698/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.
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http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/53697/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/53687/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/53686/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Страница 58/58

