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Спечелете с труда на калифорнийския червей
ЕДИНСТВЕНАТА ФЕРМА В БЪЛГАРИЯ - СЕРТИФИЦИРАНА OT "CERES" ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО И
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЧКЧ! Предлагаме легла /2м2/ с калифорнийски червеи и обучение, съдействие и изграждане на вашата
ферма. Предлагаме платно за лехите , колчета и други необходими материали . Цената на едно легло е 60 лв. , което се
състои от 3-4 чувала с размножителен материал/ малки, големи червеи и кокони /150-200хил. бройки/. При закупуване на
легла от нашата ферма - получавате безплатен труд за изграждане на вашата ферма/ за над 50 легла/. Предлагаме
висококачествен биохумус с отлични показатели, разполагаме с големи количества - цена от 50 до 450 лв. за куб. м.
/1000литра/. Всяка друга заявка за големи количества подлежи на договаряне! Биохумусът е не само органичен тор, но
също така и подобрител на свойствата на обработваемите почви, носител на биоактивни вещества и богат източник на
хумус. Той съдържа всичко, от което се нуждаят растенията – хранителни вещества, хормони, полезни микроорганизми.
Биохумусът съдържа ценни микро и макроелементи. Когато влажността е под 40%, продуктът губи своите качества и
става трудно усвоим от растенията! За повече информация влезте в нашия сайт .
За контакти: Станислав Станев.
ФЕРМАТА РАЗПОЛАГА с 12000м2 размножителен материал за 2013г. ВАЖНО!!! НАБИРАМЕ НОВИ ЧЛЕНОВЕ В
"СДРУЖЕНИЕ АГРО БИО СВЯТ" БЕЗ ВСТЪПИТЕЛНА ТАКСА И БЕЗ ЧЛЕНСКИ ВНОС!
http://obiavidnes.com/obiava/54801/spechelete-s-truda-na-kaliforniyskiya-chervey

Детективска агенция "СТАР" - 0885350440
Детективска агенция "СТАР" - 0885350440 предлага професионални детективски услуги на териториата на цялата
страна
- наблюдение
- разкриване на изневери
- проучвания
- справки
БЕЗПЛАТНА КОНСУТАЦИЯ !!! Анонимността Ви и дискретността Ви са 100 % гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/54536/detektivska-agenciya-star---0885350440

„ТИКЕ – ММ” ЕООД
„ТИКЕ – ММ” ЕООД е фирма, която е специализирана в проектирането и изработката на инструментална екипировка и
специално технологично оборудване, обезпечаващи производството на изделия за електротехниката,
хранително-вкусовата промишленост, общото машиностроене и други области.
http://obiavidnes.com/obiava/54830/tike--mm-eood

rent a car sofia bulgaria
Аида Карс е специализирана в областта на отдаване на автомобили под наем.
http://obiavidnes.com/obiava/54829/rent-a-car-sofia-bulgaria

rent a car sofia bulgaria
Аида Карс е специализирана в областта на отдаване на автомобили под наем.
http://obiavidnes.com/obiava/54828/rent-a-car-sofia-bulgaria

малки и големи дърводелски поправки по домовете и офиси
Професионален ремонт на мебели монтаж и демонтаж.Регулиране вратички на шкафове гардероби и секции.Смяна на
панти Поправка на спални.Монтаж на врати.Скъсяване на врати.Поправка на разбити врати.Прогонка и уплътняване на
врати и прозорци.Изолация от шум и вятър.Пребоядисване на стари мебели.Притягане на клатещи се маси и
столове.Веднага.Ниски цени.Тел.:028402396,GSM:0885994579
http://obiavidnes.com/obiava/54827/malki-i-golemi-dyrvodelski-popravki-po-domovete-i-ofisi

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения. Освобождаваме от длъжност и отговорност
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за 1 ЧАС.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други 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 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
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/54826/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 каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други 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 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
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/54825/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Oriflame България
Станете консултант
Без значение дали искате просто да поръчате продукти за Вас и Вашето семейство или да продавате на други хора и да
печелите допълнителен доход, можете да се регистрирате като консултант на Орифлейм и да купувате качествена
козметика с отстъпка.
Да си независим консултант на Орифлейм е забавно, лесно и възнаграждаващо! Ще имате уникалната възможност да
научите повече за козметиката, а също ще имате шанса да печелите допълнително! Няма изискване за ниво на
образование, натрупан опит или начален капитал. Хора на всякаква възраст и с различни професии успяват в директните
продажби с Орифлейм. В Орифлейм можете да се насладите на страхотната ни козметика и да споделите любимите Ви
продукти със семейството и с приятели, като печелите 30% директна печалба от цената в каталога. Можете също:
Да се запознаете с нови хора и да изградите нови приятелства;
Да получите признание за постиженията си;
Да израстнете личностно и професионално чрез срещи, обучения и семинари;.
Да пътувате из страната и чужбина;
Да се насладите на вълнуващи събития и преживявания;
Да помагате на другите да растат, докато градите своя екип.
Mоже
да
се
регистрирате
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http://bg.oriflame.com/recruits/online-registration-consultant.jhtml?content=&_requestid=2374319
http://obiavidnes.com/obiava/54824/oriflame-bylgariya

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 каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други 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 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
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/54823/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

продавам струг С-11-МТ-С-11-МВ
продавам струг С-11-МТ-3 000 мм-цена 11 000лв-С-11-МВ-3 000 мм-цена 9 000 лв-С-11-МВ-1 500 мм-цена-4 500лв
http://obiavidnes.com/obiava/54822/prodavam-strug-s-11-mt-s-11-mv

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

Тел. 0878 254 354

-Работим с куриери за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/54821/boyadisvane-na-kojeni-saloni

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

Тел. 0878 254 354

-Работим с куриери за цялата страна
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http://obiavidnes.com/obiava/54820/remont-i-vyzstanovyavane-na-interiori

Автоинтериорни услуги
Автоинтериорни и авторемонтни услуги от всякакъв вид, безупречен ремонт и боядисване на: автоинтериор и авто
интериорни пространства, авто кокпит, салон, купе на автомобили, детайли от пластмаса и кожа, волани и седалки
изработени от пластмаса или кожа.
Гарантираме, че всички обработени и ремонтирани от нас детайли и сглобки стават като нови без ненужно
претапициране както биха направили много автотапицери.
-Повече за нас на адрес WWW.AVTOINTERIOR.COM
АВТОИНТЕРИОР 2000 Тел. 0878 254 354
http://obiavidnes.com/obiava/54819/avtointeriorni-uslugi

Фризьорски салон в кв. Дървеница
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик и за маникюр.Мястото за козметик разполага с
кошетка и комбайн 8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250 лв.И 130 лв наем на месец за
маникюристка .За повече информация на тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/54818/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

Фризьорски салон в кв. Дървеница
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик и за маникюр.Мястото за козметик разполага с
кошетка и комбайн 8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250 лв.И 130 лв наем на месец за
маникюристка .За повече информация на тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/54817/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54816/luksozen-hotel

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54815/evtini-hotelski-stai

НОЩУВКИ в луксозен хостел в Княжево
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54814/noshtuvki-v-luksozen-hostel-v-knyajevo
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НОЩУВКИ ИЗГОДНО В ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54813/noshtuvki-izgodno-v-luksozen-hotel

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54812/evtini-hotelski-stai-pod-naem

Търся пазач-портиер
Работното време е от 18 до 08ч. Почивните дни целодневно. Обекта се охранява и от СОТ има и куче и легло . Обекта се
намира в Илиянци.Дежурствата са през два дена.
Заплащането е 10 /десет/ лв. на дежурство,15/петнадесет/ целодневните.
Тел. за контакт 938-61-21 или 0888-592-661
http://obiavidnes.com/obiava/54811/tyrsya-pazach-portier

Търся пазач-портиер
Работното време е от 18 до 08ч. Почивните дни целодневно. Обекта се охранява и от СОТ има и куче и легло . Обекта се
намира в Илиянци.Дежурствата са през два дена.
Заплащането е 10 /десет/ лв. на дежурство,15/петнадесет/ целодневните.
Тел. за контакт 938-61-21 или 0888-592-661
http://obiavidnes.com/obiava/54810/tyrsya-pazach-portier

за доставка на Минерална вода тел. 08-7777-6666
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
http://obiavidnes.com/obiava/54809/za-dostavka-na-mineralna-voda-tel-08-7777-6666

доставка на Минерална вода
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
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За повече информация - www.sofdrinks.com
http://obiavidnes.com/obiava/54808/dostavka-na-mineralna-voda

Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
http://obiavidnes.com/obiava/54807/predlagam-da-rabotim-zaedno

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/54806/30-50-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/54805/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/54804/30-50-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/54803/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/54802/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Продавам ситно нарязан на тънки лентички тютюн !!!
Тютюна е добре обратен през парна инсталация ,обезпрашен е и без неприятни миризми .сорта е голдън вирджиния !!!
доставки до всяка точка на страната !!! при поръчки над 5 кг цената е 30 лв .
http://obiavidnes.com/obiava/54800/prodavam-sitno-naryazan-na-tynki-lentichki-tyutyun-

Продавам ситно нарязан на тънки лентички тютюн !!!
Тютюна е добре обратен през парна инсталация ,обезпрашен е и без неприятни миризми .сорта е голдън вирджиния !!!
доставки до всяка точка на страната !!! при поръчки над 5 кг цената е 30 лв .
http://obiavidnes.com/obiava/54799/prodavam-sitno-naryazan-na-tynki-lentichki-tyutyun-
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Cango 2000 - Въжета
Заповядайте в магазина ни в жк. Люлин 3, ул. Георги Дражев, търговски комплекс „Сан Марино”, магазин №7 и вижте
различните видове въжета и шнурове, с широки области на приложение: кораби и други плавателни съдове, спортни цели,
скално катерене, индустрия и бит.
"Cango-2000" е създадена през 1991г. в гр. Сливен. Производствената база на фирма "Cango-2000" се намира в гр. Сливен,
с адрес: ул. Стефан Караджа 3. Фирма "Cango" разполага с Boulder зала и открита стена за катерене.
От няколко месеца, фирма "Cango-2000" откри свой магазин в гр. София, жк. Люлин 3, ул. Георги Дражев 6, търговски
център "Сан Марино", магазин номер 7. (до Кооперативния пазар). Там могат да се закупят всички видове въжета на
фирмата по цени на производител.
Работно време на магазина:
понеделник-петък: 9.30-19.00
събота: 9.30-16.30
неделя: почивен ден
Телефон за връзка със седалището на фирмата: 0897-914-999
Телефон за връзка с магазина, гр. София: 0893-61-69-49
Разгледайте и нашите сайтове:
http://www.cango2000.com/
http://cango2000.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54798/cango-2000---vyjeta

0887232146 Фини и гипсови шпакловки,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.
Драскана мазилка и др.
Замазки.
Зидария.
БЪРЗО,КОРЕКНО,ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО И КОРЕКНОСТ.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО
КАЧЕСТВОТО СИ ЛИЧИ НА МОМЕНТА.
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ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА...0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/54797/0887232146-fini-i-gipsovi-shpaklovkizapochvane-vednaga

0887232146 Фини и гипсови шпакловки,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.
Драскана мазилка и др.
Замазки.
Зидария.
БЪРЗО,КОРЕКНО,ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО И КОРЕКНОСТ.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО
КАЧЕСТВОТО СИ ЛИЧИ НА МОМЕНТА.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА...0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/54796/0887232146-fini-i-gipsovi-shpaklovkizapochvane-vednaga

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!
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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/54795/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

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/54794/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/54793/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/54792/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/54791/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/
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http://obiavidnes.com/obiava/54790/5-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/54789/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet

ПОДАРЪЦИ до 7 бр. за 6-90 лв. при ПОКУПКИ от www.albo-bg.com
ПОДАРЪЦИ до 7 бр. от 6 до 90 лв. при ПОКУПКА
на СТОКИ от онлайн магазин www.albo-bg.com
ПОДАРЪЦИ:
** 1 ПОДАРЪК- КРАЧКОМЕР за 6 лв.
** 2 ПОДАРЪКА- плюс ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ за 8 лв.; общо за 14 лв.;
** 3 ПОДАРЪКА+ ГРИВНА POWER BALANCE за 9 лв.; общо за 23 лв.;
** 4 ПОДАРЪКА+ АНТИРАДИАЦИОНЕН СТИКЕР ЗА GSM за 29 лв.; общо за 52 лв.
** 5 ПОДАРЪКА+ ДВА ПРЪСТЕНА ЗА ОТСЛАБВАНЕ за 8 лв.; общо за 60 лв.;
** 6 ПОДАРЪКА+ ОРГАНАЙЗЕР ЗА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ за 12 лв.; общо за 72 лв.;
** 7 ПОДАРЪКА+ ОРГАНАЙЗЕР 2 бр. ЗА ДАМСКА ЧАНТА за 18 лв.; общо за 90 лв.
При пазаруване на стоки от онлайн магазин: www.albo-bg.com получавате следните ПОДАРЪЦИ:
- при покупка на стоки над 20 лв. получавате ПОДАРЪК крачкомер за 6 лв.;
- над 40 лв.- 2 ПОДАРЪКА: крачкомер и щипка против хъркане за 14 лв.;
- над 70 лв.- 3 ПОДАРЪКА- предишните два подаръка плюс гривна POWER BALANCE за 23 лв.;
- над 100 лв.- 4 ПОДАРЪКА- предишните три подаръка плюс антирадиационен стикер за GSM за 52 лв.;
- над 130 лв.- 5 ПОДАРЪКА- предишните 4 подаръка плюс два пръстена за пръстите на краката за отслабване за 60 лв.;
- над 160 лв.- 6 ПОДАРЪКА- предишните 5 подаръка плюс органайзер за лични документи за 72 лв.;
- над 200 лв.- 7 ПОДАРЪКА- предишните 6 подаръка плюс органайзер 2 бр. за дамска чанта общо за 90 лв.
Подробна информация със снимки и цени на дребно на подаръчните стоки може да видите в онлайн магазина:
www.albo-bg.com
ПОКУПКИ
София, пазар "Борово", павилион №12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер Еконт Експрес с наложен платеж и намаление на куриерската такса с -20%; при пратки до 1 кг. таксата
при получаване на пратката от офиса е 4,20 лв. и до адрес 5,30 лв. плюс такса 2,4% върху наложения платеж и
получаване на следващия ден, а до селища без офис на Еконт до три работни дни и такса 6,60 лв.
КОНТАКТИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/54788/podaryci-do-7-br-za-6-90-lv-pri-pokupki-ot-wwwalbo-bgcom

ПОДАРЪЦИ до 7 бр. за 6-90 лв. при ПОКУПКИ от www.albo-bg.com
ПОДАРЪЦИ до 7 бр. от 6 до 90 лв. при ПОКУПКА
на СТОКИ от онлайн магазин www.albo-bg.com
ПОДАРЪЦИ:
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** 1 ПОДАРЪК- КРАЧКОМЕР за 6 лв.
** 2 ПОДАРЪКА- плюс ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ за 8 лв.; общо за 14 лв.;
** 3 ПОДАРЪКА+ ГРИВНА POWER BALANCE за 9 лв.; общо за 23 лв.;
** 4 ПОДАРЪКА+ АНТИРАДИАЦИОНЕН СТИКЕР ЗА GSM за 29 лв.; общо за 52 лв.
** 5 ПОДАРЪКА+ ДВА ПРЪСТЕНА ЗА ОТСЛАБВАНЕ за 8 лв.; общо за 60 лв.;
** 6 ПОДАРЪКА+ ОРГАНАЙЗЕР ЗА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ за 12 лв.; общо за 72 лв.;
** 7 ПОДАРЪКА+ ОРГАНАЙЗЕР 2 бр. ЗА ДАМСКА ЧАНТА за 18 лв.; общо за 90 лв.
При пазаруване на стоки от онлайн магазин: www.albo-bg.com получавате следните ПОДАРЪЦИ:
- при покупка на стоки над 20 лв. получавате ПОДАРЪК крачкомер за 6 лв.;
- над 40 лв.- 2 ПОДАРЪКА: крачкомер и щипка против хъркане за 14 лв.;
- над 70 лв.- 3 ПОДАРЪКА- предишните два подаръка плюс гривна POWER BALANCE за 23 лв.;
- над 100 лв.- 4 ПОДАРЪКА- предишните три подаръка плюс антирадиационен стикер за GSM за 52 лв.;
- над 130 лв.- 5 ПОДАРЪКА- предишните 4 подаръка плюс два пръстена за пръстите на краката за отслабване за 60 лв.;
- над 160 лв.- 6 ПОДАРЪКА- предишните 5 подаръка плюс органайзер за лични документи за 72 лв.;
- над 200 лв.- 7 ПОДАРЪКА- предишните 6 подаръка плюс органайзер 2 бр. за дамска чанта общо за 90 лв.
Подробна информация със снимки и цени на дребно на подаръчните стоки може да видите в онлайн магазина:
www.albo-bg.com
ПОКУПКИ
София, пазар "Борово", павилион №12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер Еконт Експрес с наложен платеж и намаление на куриерската такса с -20%; при пратки до 1 кг. таксата
при получаване на пратката от офиса е 4,20 лв. и до адрес 5,30 лв. плюс такса 2,4% върху наложения платеж и
получаване на следващия ден, а до селища без офис на Еконт до три работни дни и такса 6,60 лв.
КОНТАКТИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/54787/podaryci-do-7-br-za-6-90-lv-pri-pokupki-ot-wwwalbo-bgcom

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен дизайн. Цялостен
интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/47867/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

USB кабел за захранване за таблет Samsung Galaxy Tab
USB кабел за захранване за таблет Samsung Galaxy Tab
http://obiavidnes.com/obiava/54786/usb-kabel-za-zahranvane-za-tablet-samsung-galaxy-tab

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/54785/30-50-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/54784/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/54783/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Продавам златни и декоративни рибки на най-ниски цени
Уникални златни рибки!!!!
Оранда;
червена шапка, червено - бяла, червено - черна, черно - бяла, калико, трицветна с размери от 6см до 13см
Телескоп Бътерфлай
червен, червено - бял, червено - черен, черно - бял, калико, трицветен с размери от 9см до 10 см
Лъвска глава - червена шапка с размери от 10 см до 11см.
Ранчу
червено, червена шапка, червено - бяло, червено - черно, черно - бяло, калико, трицветно с размери от 9см до 13см
Водно око - червено и червено - бяло с размер 9 см.
Кралска перла - черна, червена и червено - бяла с размер 10 см.
http://obiavidnes.com/obiava/54782/prodavam-zlatni-i-dekorativni-ribki-na-nay-niski-ceni

Продавам златни и декоративни рибки на най-ниски цени
Уникални златни рибки!!!!
Оранда;
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червена шапка, червено - бяла, червено - черна, черно - бяла, калико, трицветна с размери от 6см до 13см
Телескоп Бътерфлай
червен, червено - бял, червено - черен, черно - бял, калико, трицветен с размери от 9см до 10 см
Лъвска глава - червена шапка с размери от 10 см до 11см.
Ранчу
червено, червена шапка, червено - бяло, червено - черно, черно - бяло, калико, трицветно с размери от 9см до 13см
Водно око - червено и червено - бяло с размер 9 см.
Кралска перла - черна, червена и червено - бяла с размер 10 см.
http://obiavidnes.com/obiava/54781/prodavam-zlatni-i-dekorativni-ribki-na-nay-niski-ceni

USB кабел за таблет Samsung Galaxy Tab
USB кабел за таблет Samsung Galaxy Tab, 30 pin -> USB Aж
http://obiavidnes.com/obiava/54780/usb-kabel-za-tablet-samsung-galaxy-tab

Хигиенисти за Увеселителна компания във Великобритания
ОБЩИ РАБОТНИЦИ - ХИГИЕНИСТИ ЗА УВЕСЕЛИТЕЛНА КОМПАНИЯ ВЪВ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Изисквания и задължения:
- Ежедневно почистване на помещенията, залите и складовете
- Задължително участие във всички мероприятия на фирмата
- Лоялност към колеги и Работодател
Фирмата осигурява:
- Трудов договор за 9 месеца / Февруари 2013г – Октомври 2013г. /. Възможност за удължаване на договора.
- Фирмата поема еднопосочно пътните разходи след приключване на договора
- Осигурява (за сметка на фирмата) разрешителните за работа по законите за заетостта във Великобритания
- Безплатна квартира /ток, вода, газ/
- Възнаграждение – 180 паунда на седмица
Интервютата ще се провеждат в понеделник и четвъртък от 10 до 16 часа до 24 Януари 2013 година /14 ,17, 21 и 24
Януари/
Последен срок за кандидатстване - 24 Януари 2013 - ЧЕТВЪРТЪК (включително)
***Необходимо е да се явите ЛИЧНО (след запазен час за интервю) в офиса на Агенция за работа „КИРКОВА”
гр. София, на ул. „Узунджовска” 12, етаж 2 (Пресечка на бул. Витоша в близост до кръстовището с ул. Солунска).
GPS координати 42.692149,23.3189 (копирайте само цифрите на Вашия браузър)
***ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС ЗА ИНТЕРВЮ се обадете на 0884501657
***Кандидатури по интернет (e-mail) не се приемат***
ЗАМИНАВАНЕ: 31 ЯНУАРИ 2013 ГОДИНА
АГЕНЦИЯ ЗА РАБОТА „КИРКОВА”
Лиценз №1087 от 10.03.2009 година до 2014 година за България
Лиценз № 1192 от 10.12.2009 г. до 2014 г. за Чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/54779/higienisti-za-uveselitelna-kompaniya-vyv-velikobritaniya

Gigabyte C847N
Gigabyte C847N, NM70, двуядрен Celeron® 847 1.1 GHz, DDR3, HDMI, SB7.1, 2xLan1000, 1xSATA 6Gb/s, mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/54778/gigabyte-c847n

Gigabyte Z77-HD3
Gigabyte Z77-HD3, Z77, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0 (CF)(HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10,
4xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/54777/gigabyte-z77-hd3

Gigabyte H77N-WIFI
Gigabyte H77N-WIFI, H77, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0 (2x HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, WiFi 802.11n & WiDi, 2xSATA
6Gb/s RAID 0,1,5,10, 4xUSB3.0, mini-ITX
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http://obiavidnes.com/obiava/54776/gigabyte-h77n-wifi

Продавам вила до г.Габрово- с.Гарван
Предложеният за продажба недвижим имот се намира в едно китно планинско селце в близост до Габрово - с.Гарван,
което е едно от най-предпочитаните за обитаване и с най-голям интерес от страна на купувачи. Селцето е на
отстояние от София на 203 км от Варна на 272 км ,от Бургас на 246 км. и на 52 км от Велико Търново. Представлява
дворно място от 750 кв.м с правилна форма и почти без денивелация, заедно с построената в него триетажна масивна
еднофамилна жилищна сграда, завършена в степен груб строеж. Състои се от три етажа /два нормални и един
подпокривен/ в които се намират следните помещения 1-ви етаж: механа, баня-тоалетна и гараж; 2-ри етаж: хол-кухня,
спалня и килер; 3-ти етаж: две стаи и кухня. Къщата разполага с три тераси и отлична панорамна гледка.
Цената е 20000 евро.
Телефон за връзка 0878836883 066873014
lbvladov@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54775/prodavam-vila-do-ggabrovo--sgarvan

Gigabyte Z77X-UP7
Gigabyte Z77X-UP7, Z77, LGA1155, DDR3, 4x PCI-E 3.0 (SLi/CF), HDMI, DVI & DisplayPort, SB7.1, 2xLan1000, Dual-Band
WiFi, 6xSATA 6Gb/s RAID 0,1, 10xUSB3.0, E-ATX
http://obiavidnes.com/obiava/54774/gigabyte-z77x-up7

Кредити за всички по нисък лихвен процент
Внимание:
CLARK FINANCIAL SERVICES LIMITED понастоящем предлага кредити на физически лица в нужда.
Имате ли нужда от заем за вашия бизнес или да плащат сметките си? Били ли сте опитвали
получаване на финансиране от няколко финансови институции, но без резултат? Били ли сте
бил отказан кредит от местните банки? Имате ли нужда от финансиране и уморен да бъде
разочарован? Били ли сте опитвали всеки, където и никой няма решение? след това се опитайте
CLARK ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ограничено.
Ние можем да ви предостави заем желанието, които изискват най-много евтини, ниски и достъпни
лихвен процент. За повече информация, моля свържете се с нас на адрес: clark_h1044@live.com
С уважение,
CLARK ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ограничено.
http://obiavidnes.com/obiava/54773/krediti-za-vsichki-po-nisyk-lihven-procent

Gigabyte F2A85XM-HD3
Gigabyte F2A85XM-HD3, AMD A85X, FM2, DDR3, 2x PCI-E (CF) (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 8xSATA 6Gb/s RAID 0,1, 5,
10, 4xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/54772/gigabyte-f2a85xm-hd3

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/54771/30-50-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/54770/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/54769/30-50-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/
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Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54768/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/54767/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Gigabyte F2A85X-D3H
Gigabyte F2A85X-D3H, AMD A85X, FM2, DDR3, 2x PCI-E (CF) (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 8xSATA 6Gb/s RAID 0,1, 5, 10,
4xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/54766/gigabyte-f2a85x-d3h

ASRock N68-GE3 UCC
ASRock N68-GE3 UCC, AM3 (up to 95W), GeForce 7025, DDR3, VGA+PCI-E, SB7.1, Lan1000, SATA RAID 0,1,5, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/54765/asrock-n68-ge3-ucc

Добавяне на снимки : Jabse Витрина
Искате ли да рекламирате новия си бизнес?! Ние предлагаме начин да добавите снимки по географски маркер, така че да
се откроите от множеството в глобалното интернет пространство!
http://obiavidnes.com/obiava/54764/dobavyane-na-snimki--jabse-vitrina

A4Tech V-Track F7
A4Tech V-Track F7, лазерна, 100 - 3000cpi, макроси, USB
http://obiavidnes.com/obiava/54763/a4tech-v-track-f7

Слушалки Philips SHM3560
Слушалки Philips SHM3560, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/54762/slushalki-philips-shm3560

Всички вестници на едно място - www.Napred.BG
Ако издирвате определен независим седмичник, доверете се на новата търсачка Напред.бг за да научите най-пресните
вести !
http://obiavidnes.com/obiava/54761/vsichki-vestnici-na-edno-myasto---wwwnapredbg

Качествена виагра
Ако търсите гарантиран продукт, пробвайте с новата виагра за ерекция - златна виагра на билкова основа!
http://obiavidnes.com/obiava/54760/kachestvena-viagra

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
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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/54759/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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
Цена: По договаряне
Телефон: 0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/54758/0887232146-fini-shpaklovki-i-gipsova-shpaklovka-chasno-licezapochvane-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
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http://partybux66.blogspot.com/
skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/54757/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/54756/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/54755/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/54754/syzdayte-si-nova-pechelivsha-rabotna-sreda-v-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/54753/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-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/54752/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet

Здраве,масаж в домашна обстановка
Масажна-масажираща седалка
Здраве в домашна обстановка.Купи и се отпусни пред телевизора!
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Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част
на бедрата, кръста и гърба.
Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.Цена 179лв
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/54751/zdravemasaj-v-domashna-obstanovka

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен дизайн. Цялостен
интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/54750/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
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Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54749/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

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/54748/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
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http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54747/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

Thinxstore-Дървен алигатор за дърпане
Заповядайте в магазинa ни на адрес гр. София, бул.“ Ген. Тотлебен“ 43
и вижте продуктите ни, които развиват визуалните, моторните, конгнитивните, логическите и артистичните умения
на децата.
Представяме ви Дървен алигатор за дърпане. Този симпатичен алигатор е изработен от каучуково дърво. При дърпане
отделните сегменти на алигатора се движат в различни посоки и издават приятен звук, което прави играчката
вълнуваща за всяко дете.
Работното ни време е
От понеделник до петък от 13 до 19ч.
Събота от 10:30 до 16ч.
Неделя – почивен ден.
телефон за контакт: 0877 637 517
присъедините към нас на
http://www.facebook.com/pages/Thinx-Store/300126903363713
Разгледайте нашия online-магазин:
http://thinxstore.com/
Блогът ни:
http://thinxshop.wordpress.com/
http://obiavidnes.com/obiava/54746/thinxstore-dyrven-aligator-za-dyrpane

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
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
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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/54745/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-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/54744/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Работно облекло за ресторанти
За нас не е проблем видя или цвета на изискваното от вас работно облекло. Можем да направим както тънко лятно
работно облекло така и дебело зимно работно облекло
http://obiavidnes.com/obiava/54743/rabotno-obleklo-za-restoranti

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
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- безплатна консултация
- безплатна доставка
Над 400 цвята за избор
Най-ниските цени !!!
Отлично качество, производство и монтаж !!!
Изпращам и с Еконт до всяка точка на България.
Давам пълни пояснения за монтажа.
www.shtori-bg.freeoda.com
http://obiavidnes.com/obiava/54742/shtori-vytreshni-nad-400-cvyata-proizvodstvo-i-montaj-do-7-dni

ВИЗА ЗА САЩ
ВИЗА ЗА САЩ
Регистрация по интернет за интервю за американска виза.
За пълна информация:
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Цена 30 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/54741/viza-za-sasht

ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДИПЛОМИ, АКАДЕМИЧНИ СПРАВКИ И ДРУГИ
ДОКУМЕНТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДИПЛОМИ, АКАДЕМИЧНИ СПРАВКИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
КВАЛИФИКАЦИЯ
Вие сте:
-Човек, който учи или желае да учи в чужбина
-Човек, който работи или желае да работи в чужбина
-Човек, който има близки в чужбина
Нуждаете се от превод на диплома или друг документ за образование или квалификация или превод и легализация на
такива документи.
Намерили сте агенцията, която ще направи всичко необходимо, за да сте с една стъпка по-близо до целта Ви.
Най-добра цена в Пловдив за превод - 9 лева на страница за испански, немски, френски, италиански и руски,
За турски, гръцки и чешки - 10,50 лева на страница
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова ползвайте услугите на „Релена-92” за
нужния Ви превод (и легализация, ако е необходима такава)
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
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Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54740/prevod-i-legalizaciya-na-diplomi-akademichni-spravki-i-drugi-dokumenti-za-obrazov

Легализация и превод на документи
Легализация и превод на документи
Нуждаете се от легализация и превод на документ – личен, частен фирмен.
Намерили сте агенцията, която ще направи всичко необходимо, за да сте с една стъпка по-близо до целта Ви.
Извършваме легализация - заверки на документи във всички държавни институции и посолства в България. Поставяне на
„апостил”.
Преводът се прави от заклет (оторизиран) преводач. Имаме сключен договор с Министерството на външните работи за
извършване на официални преводи. Даваме безплатна информация какво е необходимо да се направи, за да бъде
легализиран документът. Спестяваме Ви време и формалности.
Може да изпратите Вашата поръчката по интернет, а документите по куриер, и да получите готовите документи по
куриер.
Цената на услугата „Легализация" включва цената за превода, таксата на съответното ведомство плюс нашия хонорар
(едва ли ще намерите по-добри от нашите цени). Конкретни цени и срокове може да видите на сайта ни
www.relena92.com.
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова ползвайте услугите на „Релена-92” за
нужната Ви легализация (и превод, ако е необходим такъв)
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54739/legalizaciya-i-prevod-na-dokumenti

Устни преводи - английски, испански, немски, френски, италиански, гръцки, турски, чешки,
руски
Устни преводи - английски, испански, немски, френски, италиански, гръцки, турски, чешки, руски
„Релена-92” ЕООД предоставя услуги в областта на устните преводи: придружаване при бизнес срещи и преговори,
съдебни дела, превод при нотариални заверки, конференции, телефонни разговори, различни търговски сделки, посещения
на работни обекти, придружаване при осъществяване на контакти, при пазаруване, пътуване, настаняване на чужденци
или други ситуации, налагащи познаване на обстановката и езика и други специални случаи.
При устните преводи ролята, отговорността и компетентността на преводача са от изключителна важност, тъй
като от него зависи колко успешна ще е комуникацията между двете страни.
Намерили сте агенцията, която ще направи превода адекватно - „Релена-92” ЕООД.
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова ползвайте услугите на „Релена-92” за
нужния Ви превод.
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Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет)
Обадете се на тел.: 032/58-79-38; 0885 569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
http://obiavidnes.com/obiava/54738/ustni-prevodi---angliyski-ispanski-nemski-frenski-italianski-grycki-turski

ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ
ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ
Вие сте:
-Човек, който работи или желае да работи в чужбина
-Човек, който учи или желае да учи в чужбина
- Човек, който има близки в чужбина
Нуждаете се от превод на документ или превод и легализация на документ.
Намерили сте агенцията, която ще направи всичко необходимо, за да сте с една стъпка по-близо до целта Ви.
Най-добра цена в Пловдив за превод на типови документи: - 8,50 лева на страница за испански, немски, френски,
италиански и руски,
За турски, гръцки и чешки - 10,50 лева на страница
- свидетелство за раждане;
- свидетелство за граждански брак;
- свидетелство за съдимост;
- акт за смърт;
- др. подобни.
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова ползвайте услугите на „Релена-92” за
нужния Ви превод (и легализация, ако е необходима такава)
Работм с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
http://obiavidnes.com/obiava/54737/prevod-i-legalizaciya-na-dokumenti

ТРЯБВА ВИ ПРЕВОД – на английски, испански, немски, френски, италиански, гръцки, турски,
чешки, руски
ТРЯБВА ВИ ПРЕВОД – на английски, испански, немски, френски, италиански, гръцки, турски, чешки, руски
НА ДОКУМЕНТИ – получавате пълна и точна информация за всичко, което е необходимо да се направи, за да постигнете
това, за което Ви е необходим документът – да живеете и работите в чужбина, да учите в чужбина, да представите
пред българските служби документ, издаден от чужбина, да осъществявате фирмената си дейност. Легализация, в
случаите, когато е необходимо
СПЕЦИАЛИЗИРАН – стараем се най-усърдно да използваме точната терминология при превода. В нашите преводи няма
абсурдни и нелепи изрази, които допускат много „опитни” преводачи. ГАРАНТИРАНО от УПРАВИТЕЛЯ – Росица
Стратиева. Запазваме оформлението. Правим отстъпки за повторения в текста и съвпадение с предишни преводи, за да
не плащате за нещо, което вече е преведено.
УСТЕН - придружаване при бизнес срещи и преговори, превод при нотариални заверки, конференции, телефонни
разговори, различни търговски сделки и други специални случаи
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ЦЕНИТЕ ни са изключително конкурентни. Пълен ценоразпис може да видите на сайта ни: www.relena92.com
Работим с клиенти от цялата страна.
Възползвайте се от предлаганите отстъпки и промоции!
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова ползвайте услугите на „Релена-92” за
нужния Ви превод (и легализация, ако е необходима такава)
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
http://obiavidnes.com/obiava/54736/tryabva-vi-prevod--na-angliyski-ispanski-nemski-frenski-italianski-grycki-

За лекари, за медицински сестри
ЗА ЛЕКАРИ, ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКИ АНГЛИЙСКИ, ПО ОБЩ АНГЛИЙСКИ, IELTS, FCE, CAE
ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ – безплатни консултации и информация за процедурите за снабдяване с
необходимите документи, комплексна услуга – всички необходими доокументи или частична услуга – документи, посочени
от клиента.
ПОМАГАМЕ ЗА УСПЕХА ВИ!
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54735/za-lekari-za-medicinski-sestri

Превод на епикризи и медицински документи от и на английски и испански
ПРЕВОД НА ЕПИКРИЗИ И ДРУГИ МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ – английски, испански
Вие или Ваш близък се лекувате или желаете се лекувате в чужбина.
Или Ви е нужен превод на какъвто и да е медицински документ
Намерили сте агенцията, която ще направи превода професионално. Гарантирано от Управителя Росица Стратиева, че
преводът няма да звучи непонятно за лекарите, които го четат или, още по-лошо, да бъде преведен неправилно, което за
съжаление често се получава при превод от други агенции.
За правилното лечение и най-малката подробност е от значение. А често са ни давали за превод епикризи, вече
„преведени” от други агенции, които лекарите не са могли да разберат.
При нас документът Ви ще бъде преведен от лице с медицинско образование, така че да е спазена точната терминология
и да са преведени всички характерни съкращения.
Най-добра цена - 12 лева на страница за превод на
Епикризи
Свидетелства от ТЕЛК
Изследвания
Болнични листове
Други медицински документи:
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на/от английски и испански език
Работим с клиенти от цялата страна.
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим.
Ползвайте услугите на „Релена-92” за нужния Ви превод (и легализация, ако е необходима такава), за да не се налага
повторно да плащате за същата услуга, направена другаде.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
http://obiavidnes.com/obiava/54734/prevod-na-epikrizi-i-medicinski-dokumenti-ot--i-na-angliyski---i-ispanski

Документи на медицински сестри и лекари за работа в чужбина - Англия, Германия и други
ДОКУМЕНТИ НА МЕДИЦИНСКИ СEСТРИ И ЛЕКАРИ ЗА РАБОТА В ЧУЖБИНА – АНГЛИЯ, ГЕРМАНИЯ и др.
Превод и легализация на пълния набор документи изисквани за работа в Англия,Ирландия,Германия и други държави.
Безплатни консултации във връзка с това какви документи са необходими и процедурите за снабдяване с тях.
Услуги за снабдяване с нужните документи
Работим с клиенти от цялата страна
Разумни цени.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54733/dokumenti-na-medicinski-sestri--i-lekari-za-rabota-v-chujbina---angliya-germaniya-

Преводи от и на английски на трудови книжки
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи от и на английски език на трудови книжки и всякакви документи издадени от НОИ.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 9 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/54732/prevodi-ot-i-na-angliyski-na--trudovi-knijki
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Преводи от и на английски на всякакви рекламни материали
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи от и на английски език на всякакви рекламни материали.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 9 лв
http://obiavidnes.com/obiava/54731/prevodi-ot-i-na-angliyski-na-vsyakakvi-reklamni-materiali

Превод на документи за участие в търгове от/на английски
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи от и на английски език на документи за участие във всякакви конкурси и търгове.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 10 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/54730/prevod-na-dokumenti-za-uchastie-v-tyrgove-otna-angliyski

Преводи от и на английски на търговски документи
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски език на търговски документи.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
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Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 10 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/54729/prevodi-ot-i-na-angliyski-na--tyrgovski-dokumenti

Превод на документи за пътуване в чужбина от/на английски
“Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски език на документи за пътуване в чужбина.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 9 лв
http://obiavidnes.com/obiava/54728/prevod-na-dokumenti-za-pytuvane-v-chujbina-otna-angliyski

Преводи от и на английски на счетоводни,банкови,юридически документи
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски език на специализирани текстове - счетоводни, банкови,
юридически и др.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 12 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/54727/prevodi-ot-i-na-angliyski-na-schetovodnibankoviyuridicheski-dokumenti

Превод
и
легализация
на
фирмени
английски,испански,немски,френски,италиански и руски

документи

от/

на

„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски,испански,немски,френски,италиански и руски език на
дружествени договори,
нотариални актове,протоколи,документи за собственост и друга фирмена документация .
Договор с МвнР 1331. Преводите се правят от заклети преводачи.

Страница 30/122

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.01.2013

Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
цена 10 лв
http://obiavidnes.com/obiava/54726/prevod-i-legalizaciya-na-firmeni-dokumenti--ot-na-angliyskiispanskinemskifren

Превод и легализация на фирмени документи от/ на турски,гръцки и чешки
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на турски, гръцки и чешки език на дружествени договори,
нотариални актове,протоколи,документи за собственост и друга фирмена документация .
Договор с МвнР 1331. Преводите се правят от заклети преводачи.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
цена 12 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/54725/prevod-i-legalizaciya-na-firmeni-dokumenti--ot-na-turskigrycki-i-cheshki

Превод и легализация на общински документи от/ на турски,гръцки и чешки
„Релена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на турски, гръцки и чешки език на общински документи
–/свидетелство за раждане, свидетелство за граждански брак, акт за смърт,адресна регистрация,свидетелство за
семейно положение, свидетелство за съдимост и др. подобни/
Договор с МвнР 1331. Преводите се правят от заклети преводачи.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
цена 10,50лв.
http://obiavidnes.com/obiava/54724/prevod-i-legalizaciya-na-obshtinski-dokumenti--ot-na-turskigrycki-i-cheshki
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Превод и легализация от/ на английски,испански,немски,френски,италиански и руски
“Peлена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски немски,испански,италиански,руски и френски език на
общински документи –/свидетелство за раждане, свидетелство за граждански брак, акт за смърт,адресна
регистрация,свидетелство за семейно положение, свидетелство за съдимост и др. подобни/
Договор с МвнР 1331. Преводите се правят от заклети преводачи.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
цена 8,50
http://obiavidnes.com/obiava/54723/prevod-i-legalizaciya-ot-na-angliyskiispanskinemskifrenskiitalianski-i-ruski

Превод
и
легализация
на
общински
английски,испански,немски,френски,италиански и руски

документи

от/

на

“Peлена-92“ ЕООД
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на английски немски,испански,италиански,руски и френски език на
общински документи –/свидетелство за раждане, свидетелство за граждански брак, акт за смърт,адресна
регистрация,свидетелство за семейно положение, свидетелство за съдимост и др. подобни/
Договор с МвнР 1331. Преводите се правят от заклети преводачи.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
цена 8,50
http://obiavidnes.com/obiava/54722/prevod-i-legalizaciya-na-obshtinski-dokumenti-ot-na-angliyskiispanskinemskifren

Преводи от и на английски на медицинска литература
“Релена-92“ ЕООД
Преводи на медицинска литература от и на английски – статии, публикации, доклади, резюмета, справочници и други.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
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Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54721/prevodi-ot-i-na-angliyski-na-medicinska-literatura

Детективски Услуги от Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателството....
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;detective-fox@infojoker.bg
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/54720/detektivski-uslugi-ot-chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

Преводи от и на английски на инструкции за денталната медицина
“Релена-92“ ЕООД
Преводи от и на английски език на инструкции за употреба, декларации за съответствие, каталози, описания на
продукти за денталната медицина – инструменти, апарати, изделия и консумативи.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Промоции и отстъпки.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
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Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54719/prevodi-ot-i-na-angliyski-na-instrukcii-za-dentalnata-medicina

Преводи от и на английски на инструкции за медицинска апаратура
“Релена-92“ ЕООД
Преводи от и на английски на инструкции за употреба, декларации за съответствие, каталози, описания на медицински
апарати: ехографи, скенери, рентгенова техника, системи за ЯМР, лазерна апаратура, кардииографи и всякакви други
медицински уреди, апарати и медицински изделия.
Преводите се правят от специалисти.
Запазване на оригиналното оформление.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54718/prevodi-ot-i-na-angliyski-na-instrukcii-za-medicinska-aparatura

Преводи от и на английски и немски на техническа документация
“Релена-92“ ЕООД
Специализирани преводи от и на английски и немски език на техническа документация и литература, направени от
специалисти в областите:
електроника и електротехника;
компютърна техника и информационни технологии;
енергетика;
машиностроене;
хранително-вкусова промишленост;
уреди и инструменти.
Запазване на оригиналното оформление.
Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54717/prevodi-ot-i-na-angliyski-i-nemski-na-tehnicheska-dokumentaciya

Професионално компютърно набиране на всякакви текстове
„Релена 92 ЕООД“
Професионално
компютърно
набиране
на
всякакви
работи,договори,книги,таблици,менюта за заведения и др.
Форматиране,подреждане и оформяне на текст.
Таблици и графики.
Сканиране.
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Промоции и отстъпки.
.Работим с клиенти от цялата страна.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 1 лв на страница.
http://obiavidnes.com/obiava/54716/profesionalno-kompyutyrno---nabirane-na-vsyakakvi-tekstove

ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРА ПО ГЕОГРАФИЯ
Подготовка за матура по география
Подгответе се с индивидуални уроци в удобно за Вас време.
Индивидуалната работа е много по-ефективна от работата в група, защото преподавателят може да прецени точно
какви пропуски в знанията имате и да насочите вниманието си към това, което е полезно за Вас, за разлика от
стандарния подход при посещение на курс.
Подготовката е съобразена с изискванията на Министерството на образованието за Държавните зрелостни изпити.
Цена – 10 лв на учебен час. При повече часове – отстъпки.
Обадете се на телефон 0885569036, 032/58-79-38; 0884355476 или заповядайте в офиса ни на ул. „Булаир” 7 (до
Ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Занатията се провеждат в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29, /сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“
Релена 92 – Помагаме за успеха Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/54715/podgotovka--za-matura-po-geografiya

Подготовка за матура по математика
ПОДГОТОВКА ЗА Матура по математика
Подгответе се с индивидуални уроци в удобно за Вас време.
Индивидуалната работа е много по-ефективна от работата в група, защото преподавателят може да прецени точно
какви пропуски в знанията имате и да насочите вниманието си към това, което е полезно за Вас, за разлика от
стандарния подход при посещение на курс.
Подготовката е съобразена с изискванията на Министерството на образованието за Държавните зрелостни изпити.
Цена – 10 лв на учебен час. При повече часове – отстъпки.
Обадете се на телефон 0885569036, 032/58-79-38; 0884355476 или заповядайте в офиса ни на ул. „Булаир” 7 (до
Ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Занатията се провеждат в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29, /сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“
Релена 92 – Помагаме за успеха Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/54714/podgotovka--za-matura--po-matematika

УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ
УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ
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Повишете знанията си с индивидуално обучение по математика при нашата подготвена и отзивчива преподавателка.
Индивидуални уроци за всички класове – 9 лв. на учебен час
Занятията се провеждат в удобно за Вас време в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29
/ сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа.
Релена 92 – Помагаме за успеха Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/54713/uroci-po-matematika-za-vsichki-klasove

Индивидуални уроци по математика за кандидат-студенти
Индивидуални уроци по математика за кандидат -студенти
Занятията се провеждат в удобно за вас време в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29
/ сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“.
Цена – 12 лв. на час
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
„Релена -92“ ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/54712/individualni-uroci-po-matematika-za-kandidat-studenti

УРОЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ
УРОЦИ ПО БЪЛГАРСКИ ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ
Повишете знанията си с индивидуално обучение по български при нашата подготвена и отзивчива преподавателка.
Индивидуални уроци за всички класове – 9 лв. на учебен час
Занятията се провеждат в удобно за Вас време в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29
/ сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
http://obiavidnes.com/obiava/54711/uroci-po-bylgarski--za-vsichki-klasove

Индивидуални уроци по български за кандидат-студенти
Индивидуални уроци по български за кандидат -студенти
Цена – 12 лв. на час
Занятията се провеждат в удобно за вас време в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29
/ сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
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позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
„Релена -92“ ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/54710/individualni-uroci-po-bylgarski-za-kandidat-studenti

Подготовка за матура по български език
Подготовка за матура по български език
Подгответе се с индивидуални уроци в удобно за Вас време.
Индивидуалната работа е много по-ефективна от работата в група, защото преподавателят може да прецени точно
какви пропуски в знанията имате и да насочите вниманието си към това, което е полезно за Вас, за разлика от
стандарния подход при посещение на курс.
Подготовката е съобразена с изискванията на Министерството на образованието за Държавните зрелостни изпити.
Цена – 10 лв на учебен час. При повече часове – отстъпки.
Обадете се на телефон 0885569036, 032/58-79-38; 0884355476 или заповядайте в офиса ни на ул. „Булаир” 7 (до
Ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Занатията се провеждат в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29, /сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“
Релена 92 – Помагаме за успеха Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/54709/podgotovka--za-matura--po-bylgarski-ezik

Английски език - помощ за училище
Английски език – помощ за училище
Индивидуални уроци – 9 лв. на час.
Занятията се провеждат в удобно за вас време от висококвалифицирани преподаватели с опит в преподаването в учебна
зала на ул. „Филип Македонски“ 29 до хотел „Лайпциг“ /бул.Руски/.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
http://obiavidnes.com/obiava/54708/angliyski-ezik---pomosht-za-uchilishte

Индивидуални уроци по английски език
„Релена -92“ ЕООД
Индивидуални уроци по английски – 10 лв. на час
Занятията се провеждат в удобно за вас време от висококвалифицирани преподаватели с опит в преподаването в
учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29
/ сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
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skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
http://obiavidnes.com/obiava/54707/individualni-uroci-po-angliyski-ezik

Английски език за кандидат-студенти
Английски за кандидат-студенти
Индивидуално обучение
Подготовка за изпитите по английски език в Пловдивския университет, УНСС и др. Обучението е съобразено с формата
и нивото на всеки изпит.
Занятията се провеждат в удобно за вас време в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29
/ сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“.
Цена – 12 лв./уч. час
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
http://obiavidnes.com/obiava/54706/angliyski-ezik--za-kandidat-studenti

Английски език за матура
Английски за матура
Подгответе се с индивидуални уроци в удобно за Вас време.
Индивидуалната работа е много по-ефективна от работата в група, защото преподавателят може да прецени точно
какви пропуски в знанията имате и да насочите вниманието си към това, което е полезно за Вас, за разлика от
стандарния подход при посещение на курс.
Подготовката е съобразена с изискванията на Министерството на образованието за Държавните зрелостни изпити.
Цена – 10 лв на учебен час. При повече часове – отстъпки.
Обадете се на телефон 0885569036, 032/58-79-38; 0884355476 или заповядайте в офиса ни на ул. „Булаир” 7 (до
Ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Занатията се провеждат в учебна зала на ул. „Филип Македонски“ 29, /сградата на БАН/ , до хотел „Лайпциг“
Релена 92 – Помагаме за успеха Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/54705/angliyski-ezik-za-matura

НАЙ-ПОСЛЕ: ПРАКТИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ
НАЙ-ПОСЛЕ: ПРАКТИЧЕСКИ АНГЛИЙСКИ
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
За да кажете и Вие: „РАЗБИРАМ И ГОВОРЯ АНГЛИЙСКИ БЕЗПРОБЛЕМНО.”
- И вие ли сте от хората, които са учили английски в училище или на курс, но не можете да говорите и да общувате
успешно на този език?
- И на Вас ли Ви е писнало от безсмислено повтаряне на сложна граматика и скучни упражнения?
Не сте изключение.
Според проучване на водещи британски експерти 72% от хората, които изучават чужд език, никога не проговарят на
този език. Много пари и време отиват на вятъра.
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А според прогнозите на изследователите човек да не владее английски през 2025 год. ще е равносилно на това да не може
да пише сега.
НАЙ-ПОСЛЕ!
Най-после има метод, по който бързо и ефективно ще проговорите английски.
Ако желаете да научите най-използвания език в света, СЕГА може да се включите в курса по ПРАКТИЧЕСКИ
АНГЛИЙСКИ. Започнете от днес!
Цена – САМО 140 лв .
Следващия път, когато Ви се наложи да общувате на английски, ще го направите с лекота.
Помагаме за успеха Ви!
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54704/nay-posle-prakticheski-angliyski

Английски език за туризма
АНГЛИЙСКИ ЗА ТУРИЗМА
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Вие се занимавате с туризъм или студент по такава специалност, който желае да научи английски, за да го ползва в
професията си.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
И още нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това,
което сте научили.
Учебна система на OXFORD UNIVERSITY PRESS
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 180 лв.
Продължителност – 40 учебни часа.
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен
час.
Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на
някой от посочените телефони)
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood

0895 479088; 0879 567802;
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Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54703/angliyski-ezik--za-turizma

ЗА ВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА ПОЛУЧИ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТ СЕРТИФИКАТ IELTS, FCE, CAE, TOEFL
ЗА ВСЕКИ, КОЙТО ЖЕЛАЕ ДА ПОЛУЧИ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТ СЕРТИФИКАТ - IELTS, FCE, CAE, TOEFL
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Безплатни консултации относно изпитите и сертификатите и безплатно определяне на нивото и точката, откъдето да
започнете обучението си, така че максимално бързо да се подготвите за изпита за сертификат.
Индивидуално обучение, отговарящо на нивото и целите на всеки курсист.
Допълнителни материали.
Наистина конкурентни цени – отлично съотношение качество – цена – 15 лв/учебен час.
При обучението се използват съвременни средства и актуални учебни системи.
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на уроци по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54702/za-vseki-koyto-jelae-da-poluchi-mejdunarodno-priznat-sertifikat----ielts-fce-c

Aнглийски език за медицински сестри
АНГЛИЙСКИ ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Вие сте медицинска сестра, която желае да научи английски, за да работи в чужбина.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
Английски за медицински сестри по учебна система на OXFORD UNIVERSITY PRESS.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
Наистина конкурентни цени.
И нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това, което
сте научили.
При обучението се използват съвременни средства.
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 200 лв.
Продължителност – 10 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 2 учебни часа.
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен
час.
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Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на
някой от посочените телефони)
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54701/angliyski-ezik-za-medicinski-sestri

Английски – РАЗГОВОРЕН курс.
Английски – РАЗГОВОРЕН курс.
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Курсът е предназначен за хора, които са изучавали английски, но не могат да го използват.
Заучават се готови изрази, които се използват в ситуации, често срещани в ежедневието, а именно: Разговор между
приятели и познати; Пътуване; В хотела; Пазаруване; Ориентиране в града; Свободно време; Ежедневни проблеми;
Храна; Дом; Празнуване; На гости; Проблеми със здравето; Изразяване на чувства и др.
При обучението се използват много нагледни и помощни средства, които улесняват разбирането и запомнянето.
Курсистите получават всички необходими материали без допълнително заплащане.
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 120 лв.
Продължителност – 6 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 3 учебни часа (вечерни или съботно-неделни).
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен
час.
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на разговорен английски в
езиков център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54700/angliyski--razgovoren--kurs

Научете английски в езиков център "Релена 92"
НАУЧЕТЕ АНГЛИЙСКИ
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ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Релена-92 -Това е Вашият езиков център. Тук научавате английски според индивидуалните Ви потребности.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас, който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
Постигате бързи резултати според целта Ви.
Целта е не да се занимавате с учене на езика до безкрайност, както на практика се получава в много други центрове,
където изучаващите преминават различни нива, но въпреки това не се чувстват достатъчно уверени. Нашият
приоритет е качествено да овладеете необходимите знания и умения, след което да можете бързо да преминете към
практическото им приложение (и по-нататъшно усъвршенстване). Стараем се да Ви предложим компактно и пълно
решение, а не да Ви водим по безкраен лабиринт.
Какви са нашите предимства пред останалите центрове и школи:
Индивидуално обучение или обучение в съвсем малки групи, отговарящо на нивото и целите на всеки курсист.
Допълнителни материали – специално разработени от нашия екип нагледни средства и помощни пособия, за да се
превърне ученето от скучно в увлекателно занимание.
Наистина конкурентни цени – пълна информация на сайта ни.
И нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това, което
сте научили.
КАКВО ОБУЧЕНИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
Английски
практически курс.
общ
разговорен
за сертификат FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL
за лекари
за медицински сестри
за други професии
за ученици
за кандидат-студенти
за други цели
Залата, в която се водят занятията, е удобна и уютна.
Възползвайте се от предлаганите отстъпки и промоции!
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете да изучавате английски в
езиков център „Релена-92”
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885 569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54699/nauchete-angliyski-v-ezikov-centyr-relena-92

Английски език - практически курс
Английски – практически курс.
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
Бързи резултати - практическо приложение
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Курсът е предназначен за хора, които са изучавали английски, но не могат да го използват ефективно.
Само за шест седмици действително ще говорите на английски.
Курсистите получават всички необходими материали без допълнително заплащане.
При обучението се използват много нагледни средства.
Малки групи (от 3 до 5 човека) според нивото, което имате в момента (от почти начинаещи до средно напреднали).
Цена 140 лв.
Продължителност – 6 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 3 учебни часа (вечерни или съботно-неделни).
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен
час.
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на практически английски в
езиков център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54698/angliyski-ezik---prakticheski-kurs

Английвски език - практически курс
Английски – практически курс.
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
Бързи резултати - практическо приложение
Курсът е предназначен за хора, които са изучавали английски, но не могат да го използват ефективно.
Само за шест седмици действително ще говорите на английски.
Курсистите получават всички необходими материали без допълнително заплащане.
При обучението се използват много нагледни средства.
Малки групи (от 3 до 5 човека) според нивото, което имате в момента (от почти начинаещи до средно напреднали).
Цена 140 лв.
Продължителност – 6 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 3 учебни часа (вечерни или съботно-неделни).
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен
час.
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на практически английски в
езиков център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54697/angliyvski-ezik---prakticheski-kurs
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Английски – ОБЩ курс – в 5 нива– от абсолютно начинаещи до напреднали.
Английски – ОБЩ курс – в 5 нива– от абсолютно начинаещи до напреднали.
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Индивидуално обучение или обучение в съвсем малки групи, отговарящо на нивото и целите на всеки курсист.
Допълнителни материали – специално разработени от нашия екип нагледни средства и помощни пособия, за да се
превърне ученето от скучно в увлекателно занимание.
Наистина конкурентни цени – отлично качество на достъпна цена.
И нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това, което
сте научили.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
При обучението се използват много нагледни средства.
Малки групи (от 3 до 5 човека) според нивото, което имате в момента.
Цена 170 лв – 1, 2, 3 ниво; 220 лв – 4 и 5 ниво
Продължителност – 10 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 3 учебни часа (вечерни или съботно-неделни).
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен час
за 1, 2, 3 ниво; 12 лв на учебен час за 4 и 5 ниво
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54696/angliyski--obsht-kurs--v-5-niva--ot-absolyutno-nachinaeshti-do-naprednali

Aнглийски език за лекари
АНГЛИЙСКИ ЗА ЛЕКАРИ
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Вие сте лекар или студент по медицина, който желае да научи английски, за да работи в чужбина или за да го ползва в
професията си.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
Английски за лекари по учебната система на OXFORD UNIVERSITY PRESS.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
Наистина конкурентни цени.
И нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това, което
сте научили.
При обучението се използват съвременни средства.
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 240 лв.
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Продължителност – 10 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 2 учебни часа.
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 12 лв на учебен
час.
Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на
някой от посочените телефони)
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54695/angliyski-ezik-za-lekari

За лекари, за медицински сестри
ЗА ЛЕКАРИ, ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
ОБУЧЕНИЕ ПО МЕДИЦИНСКИ АНГЛИЙСКИ, ПО ОБЩ АНГЛИЙСКИ, IELTS, FCE, CAE
ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ НА ДОКУМЕНТИ – безплатни консултации и информация за процедурите за снабдяване с
необходимите документи, комплексна услуга – всички необходими доокументи или частична услуга – документи, посочени
от клиента.
ПОМАГАМЕ ЗА УСПЕХА ВИ!
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54694/za-lekari-za-medicinski-sestri

Английски за информационните технологии
АНГЛИЙСКИ ЗА информационните технологии
Преодолейте езиковата бариера
Вие се занимавате с информационни технологии или студент по такава специалност, който желае да научи английски,
за да работи в чужбина или за да го ползва в професията си.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
И още нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това,
което сте научили.
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Учебна система на OXFORD UNIVERSITY PRESS
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 180 лв.
Продължителност – 30 учебни часа.
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 12 лв на учебен
час.
Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на
някой от посочените телефони)
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54693/angliyski-za--informacionnite--tehnologii

АНГЛИЙСКИ ЗА електроинженери или инженери по електроника
АНГЛИЙСКИ ЗА електроинженери или инженери по електроника
Преодолейте езиковата бариера
Вие сте електроинженер или инженер по електроника или студент по такава специалност, който желае да научи
английски, за да работи в чужбина или за да го ползва в професията си.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
ЕДИНСТВЕНО ПРИ НАС - Специално разработена от нас система за електроинженери или инженери по електроника.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
И още нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това,
което сте научили.
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 259 лв.
Продължителност – 10 седмици. Занятия 2 пъти седмично по 2 учебни часа.
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 12 лв на учебен
час.
Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на
някой от посочените телефони)
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885569036; 0895 479088; 0879 567802;
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Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54692/angliyski-za-elektroinjeneri--ili--injeneri-po-elektronika

Английски език за хотелиерството
АНГЛИЙСКИ ЗА хотелиерството
ПРЕОДОЛЕЙТЕ ЕЗИКОВАТА БАРИЕРА
Вие работите или желаете да работите на хотелска рецепция и се нуждаете от английски, за да го ползва в професията
си.
Тук ще намерите варианта, който е най-подходящ за Вас и който ще удовлетвори целите и стремежите Ви.
Научете това, което Ви трябва, без да учите до безкрайност.
И още нещо, което ще откриете само при нас: Поддържащо обучение на минимални цени – за да не забравите това,
което сте научили.
Малки групи (от 3 до 5 човека).
Цена 90 лв.
Продължителност – 20 учебни часа (5 седмици).
Възможност за индивидуално обучение в удобно за Вас време и седмична натовареност по Ваш избор – 10 лв на учебен
час.
Възможност за дистанционно обучение по скайп. (За подробности пишете на електронна поща, скайп или позвънете на
някой от посочените телефони)
Нашият девиз е „Помагаме за успеха Ви!” И действително го правим. Затова се запишете на курс по английски в езиков
център „Релена-92”.
За пълна информация:
посетете www.relena92.com
позвънете на 032/587938; 0885 569036; 0895 479088; 0879 567802;
Пишете на e-mail: info@relena92.com
skype: relena92eood
Посетете офиса ни: ул. „Булаир” 7, Пловдив (улицата между ректоратите на Пловдивския и Техническия университет).
Работно време: понеделник до петък: 10 – 17 часа
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
http://obiavidnes.com/obiava/54691/angliyski-ezik--za-hotelierstvoto

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): 38 см.
- Обороти: 13 000 мин.
- Обороти при които се включва центробежния съединител: 4200 мин.
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- 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/54690/benzinovi-motorni-trioni--rezachki-za-dyrva-vito-5800

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване.
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http//www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54689/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Индивидуално обучение по румънски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на
езика, и акцентира върху уменията за изразяване на румънски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54688/individualno-obuchenie-po-rumynski-ezik
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Индивидуално обучение по унгарски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите
"Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене
на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на унгарски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54687/individualno-obuchenie-po-ungarski-ezik

Индивидуално обучение по фински език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В процеса на обучение се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен
на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на фински език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714495, 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54686/individualno-obuchenie-po-finski-ezik

Индивидуално обучение по гръцки език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на гръцки език. Цена: 10 лева на
учебен час
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54685/individualno-obuchenie-po-grycki-ezik

Индивидуално обучение по шведски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Svenska for nyborjare. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане,
слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54684/individualno-obuchenie-po-shvedski-ezik
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Индивидуално обучение по френски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена: 10 лева на
учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54683/individualno-obuchenie-po-frenski-ezik

Индивидуално обучение по английски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Headway или друга система по
избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване
на английски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http//www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54682/individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik

Индивидуално обучение по немски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” и „Em neu”, всички нива. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на немски език. Цена: 10 лева на
учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54681/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

Индивидуално обучение по испански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54680/individualno-obuchenie-po-ispanski-ezik
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Индивидуално обучение по италиански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език в удобно за курсистите и преподавателя време
и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга система по избор. В процеса на обучение
се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика,
необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54679/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

Индивидуални уроци по португалски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системите „Aprender portugues” или
друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54678/individualni-uroci-po-portugalski-ezik

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/54677/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.

Страница 51/122

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.01.2013

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/54676/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/54675/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

мебели за баня
фирма АМИК-ИНТЕР е производител на мебели за баня от МДФ и ПВЦ по каталог и индивидуален проект.
http://obiavidnes.com/obiava/54674/mebeli-za-banya

модернизация и оптимизация на асансьори
Ние от ник-ми лифт предлагаме техническа поддръжка на асансьори от всички типове. Над 10000 човека са ни се
доверили да поддрържаме тяхните асансьори. Ако искате професионална поддръжка на асансьори потърсете Ник-ми.
Телефон за връзка: 0888 79 31 80
http://obiavidnes.com/obiava/54673/modernizaciya-i-optimizaciya-na-asansyori

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 !
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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/54672/30-50-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/54671/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/54670/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/54669/30-50-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/54668/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/54667/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/52725/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

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.
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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

15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-53214G50Maii двуядрен Intel® Core™ i5 3210M 2.5/3.1GHz
15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-53214G50Maii двуядрен Intel® Core™ i5 3210M 2.5/3.1GHz, HD LED Display & GeForce GT
640M 2GB (HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/54666/156-3962-cm-acer-v3-571g-53214g50maii-dvuyadren-intel-core-i5-3210m-253

15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-73634G50Maii четириядрен Intel® Core™ i7 3632QM 2.2/3.2GHz
15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-73634G50Maii четириядрен Intel® Core™ i7 3632QM 2.2/3.2GHz, HD LED Display &
GeForce GT 630M 2GB (HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/54665/156-3962-cm-acer-v3-571g-73634g50maii-chetiriyadren-intel-core-i7-3632qm-2

15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-736b6G1TMaii
15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-736b6G1TMaii, четириядрен Intel® Core™ i7 3630QM 2.4/3.4GHz, IPS FULL HD LED
Display & GeForce GT 640M 2GB (HDMI), 6GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.6kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/54664/156-3962-cm-acer-v3-571g-736b6g1tmaii

14" (35.56 cm) ACER V5-471P-323b8G50Mass
14" (35.56 cm) ACER V5-471P-323b8G50Mass, двуядрен Intel™ Core i3 2365M 1.4GHz, сензорен multi-touch HD LED Display
(HDMI), 8GB, 500GB, USB3.0, Windows8, 2.2kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/54663/14-3556-cm-acer-v5-471p-323b8g50mass

Кабел USB
Кабел USB, Aм -> Аж, 1.5m
http://obiavidnes.com/obiava/54662/kabel-usb

Промоция! Възстановяване на контролни точки само за 45 лв., за двама 80лв
Възползвайте се от нашето предложение и до 17 януари можете да възстановите отнетите от КАТ контролни точки
само за 45лв. вместо за 65. За двама цената е 80лв. Очакваме ви, ние от Автошкола "Нивел64".
http://obiavidnes.com/obiava/54661/promociya-vyzstanovyavane-na-kontrolni-tochki-samo-za-45-lv-za-dvama-80lv

EL.HUMAN EOOD PODBOR NA PERSONAL
Уважаеми Работодатели ,бихте ли искали да спестите време и разходи в назначаването на нови и неподходящи кадри за
Вашата фирма?
http://obiavidnes.com/obiava/54660/elhuman-eood-podbor-na-personal

EL.HUMAN EOOD PODBOR NA PERSONAL
Уважаеми Работодатели ,бихте ли искали да спестите време и разходи в назначаването на нови и неподходящи кадри за
Вашата фирма?
http://obiavidnes.com/obiava/54659/elhuman-eood-podbor-na-personal

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
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Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен дизайн. Цялостен
интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/54658/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

Подготовка по математика за матура и кандидатстудентски изпити в Софийския университет и
УНСС
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по математика. Обучението е целогодишно в удобно за учениците
и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54657/podgotovka-po-matematika-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti-v-sofiyskiya-unive

Подготовка по български език за матура и кандидатстудентски изпити в Софийския
университет и УНСС
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по български език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54656/podgotovka-po-bylgarski-ezik-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti-v-sofiyskiya-u

Немски език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по немски език. Обучението е целогодишно в удобно за учениците и
преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54655/nemski-ezik--podgotovka-za-matura

Английски език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по английски език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
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За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54654/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Испански език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по испански език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54653/ispanski-ezik--podgotovka-za-matura

Френски език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по френски език. Обучението е целогодишно в удобно за учениците
и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
тел. 8438363; 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54652/frenski-ezik--podgotovka-za-matura

masaji 0876493899
Еротични масажи за душата и тялото, чувствена наслада, която можеш да си позволиш.Само за егоисти
http://obiavidnes.com/obiava/54651/masaji-0876493899

Италиански език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по италиански език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
Учебен център "Орбис"
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54650/italianski-ezik--podgotovka-za-matura
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Подготовка за матура
Учебен център Орбис организира подготовка за матура по английски, френски, немски, италиански, испански, български
език, математика и биология. Езиковото обучение включва граматичен преговор, решаване на тестове и писане на есе.
Часовете се провеждат в удобно за учениците и преподавателя време. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти
цената е 12 лева на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54649/podgotovka-za-matura

Подготовка за матура и кандидатстудентски изпити в Софийския университет и УНСС
Учебен център Орбис организира подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по немски, английски, френски,
испански, италиански, български език и математика. Езиковото обучение включва граматичен преговор, решаване на
тестове и писане на есе. Часовете се провеждат в удобно за учениците и преподавателя време. Цена: 15 лева на учебен
час. При двама курсисти цената е 12 лева на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54648/podgotovka-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti-v-sofiyskiya-universitet-i-unss

Детективска агенция - Дискрет - 0877327436
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.
0877327436
discretdetectivebg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/54647/detektivska-agenciya---diskret---0877327436

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
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*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54646/30-50-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/54645/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/54644/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Инверторни IGBT електрожени
Електрожени ВИКИ-WSM 200. Могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване така и за заваряване с
нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени, притежават отлични
заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове електроди (рутил стандартен, неръждаем,
чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 4мм. включително Вградени функции: HOT START - за облекчено запалване на
заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на
заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до 4mm. , включително и с волфрамов
електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при цветни
метали. Моделите ”VIKI WSM 200” са апарати за ММА и ТИГ- електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов
електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно, посредством ключе на
лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ:. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V 220/50Hz.
Обхват на заваръчния ток /А/: 10-200А Тегло: 9кг. Размери: височина 30см. , широчина 17см. , дължина 40см. Олекотен
неметален (пластмасов) кожух. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6, 6/4, 5 Консумирана
мощност при 100% натоварване/200А/: ММА-28V/TIG-18V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за
електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари. Инверторе
http://obiavidnes.com/obiava/54643/invertorni-igbt-elektrojeni

Бързи ролетни врати
Бързи ролетни врати, изработени от полиетилен, с автоматично задвижване, за индустриални цели. Задействат се с
бутон, фотоклетки и др., като задвижването е с мотор.
Предназначени за преграждане на помещения, през които се преминава интензивно, които са с различна температура и
където е необходимо да се съхраняват хигиенните условия: халета, складове, производствени помещения, хладилни
помещения, магазини и други.
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Аксесоари
http://obiavidnes.com/obiava/54642/byrzi-roletni-vrati

Инверторни IGBT електрожени
Инверторни IGBT електрожени VIKI-MMA160. Това са електрожени с най-новата разработка на базата на IGBT
транзистори, предназначени за извършване на прецизни заваръчни дейности с всички видове електроди. Предимствата на
тези електрожени са: Намалено импулсно натоварване на мрежата – за предприятия, които имат ограничение на
мощността на електрическата мрежа прилагането на IGBT технологията позволява да се инсталират повече заваръчни
постове. Заваряването не причинява смущения в мрежата – енергията, запасена в кондерзаторната група, изглажда
падовете и пиковете по линията дори в момента на заваряване. Прецизен контрол на заваръчният ток- комутацията на
напрежението се осъществява с IGBT транзистори. Те се включват и изключват с честота от 800 до 4000 пъти за
секунда. За разлика от всички други заваръчни апарати, които се включват от заваръчното управление, но остават
включени, докато мрежовото напрежение премине през ”0”, то при транзисторите се управлява както включването
така и изключването, което позволява прецизно управление на заваръчния ток. При него мрежовото напрежение се
изправя чрез мостова схема (Ларионов) и се филтрува от подходящ кондензатор с цел да се намалят пулсациите му.
Включването и изключването на транзисторите /за разлика от всички други заваръчни методи/ е управляемо и
алгоритмите за управление на заваръчния процес са предсказуеми. Само времето, през което IGBT транзисторите са
включени (ширината на импулса), определят енергията, която се подава към заваръчния апарат.Технически
характеристики:Инверторен електрожен за ръчно електродъгово заваряване - IGBT технологияВградени
функции:Функция Hot Start - за лесно запалване на дъгатаФункция Anti Stick - прекъсване на захранването, за избягване на
залепването на електрода за материалаФункция Arc Force - регулиране динамиката на дъгатаЗащита от
пренапрежение.Малки размери- д/Ш/в : 31/12/19см. Обхват на заваръчния ток: 20 - 160AЗахранващо напрежение: 220
VЗахранваща мощност: 3,9 kVA Електроди: до 3,2 мм включителноСтепен на защита: IP23Тегло на целия комплект: 6,2
кгТегло само на електрожена- 3,8кгВ комплект със заваръчни кабели,чукче и маскаПодходящи са както за
строително-монтажни дейности, така и за домашно ползване.
http://obiavidnes.com/obiava/54641/invertorni-igbt-elektrojeni

БЕНЗИНОВИ МОНОФАЗНИ ГЕНЕРАТОРИ 5.5 KW / 13 Hp - СТАРТЕР
Предлагаме на Вашето внимание нови бензинови четиритактови генератори "BULPOWER" за монофазен ток ,
максимално замерена мощност 5,5 KW, постоянно замерена мощност - 5 kW, материал: мед/ротор и статор/, въздушно
охлаждане, двигател: GX560- пълно копие на HONDA, 13 конски сили, работна честота: 50 Hz. Вграден AVR / Automatic
Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично регулиране и стабилизиране на напрежението, автоматичен
предпазител против претоварване на генератора, магнетен стартер, акумулатор, транспортна рамка с колела и
дръжки за по-лесно предвижване на генератора. Има 2 броя изходи за 220 V и още един за 12 V. Нивото на шума е
69-72dB. Размерите му са: дължина 68см., ширина 51см. и височина 55см., тегло-80кг. Генератора се предлага на едро и
дребно.
http://obiavidnes.com/obiava/54640/benzinovi-monofazni-generatori-55-kw--13-hp---starter

Генератор за ток 3.5 KW монофазен
Предлагаме на Вашето внимение нови бензинови четиритактови генератори "BULPOWER" за монофазен ток,
максимално замерена мощност 3,0 KW, постоянно отдадена мощност – 3.0 kW, материал: мед/ротор и статор/,
въздушно охлаждане, двигател: GX360- пълно копие на HONDA( 7 HP конски сили), работна честота: 50 Hz. Вграден AVR
/ Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично регулиране и стабилизиране на напрежението,
автоматичен предпазител против претоварване на генератора.Запалване: Магнетен стартер. Има 2 броя изходи за 220
V и един изход за 12 V. Нивото на шума е 69-72dB.Размерите му са: дължина 60см., ширина 45см. и височина 45см. Тегло42кг. Поддържаме всички резервни части /без изключение/ на склад. Генераторите са идеални за аварийно захранване на
еднофамилни къщи и вили.Генератора се предлага на едро и дребно.
http://obiavidnes.com/obiava/54639/generator-za-tok-35-kw-monofazen

ПРОФЕСИОНАЛНИ ИНВЕРТОРНИ ЕЛЕКТРОЖЕНИ + АРГОН С ДИГИТАЛЕН ДИСПЛЕЙ
Инверторни електрожени VSМ 200. Могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване така и за
заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени,
притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове електроди (рутил
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стандартен, неръждаем, чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 4мм.включително Вградени функции:HOT START - за
облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC FORCE - за стабилизиране на
дъгата по време на заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до 4mm., включително и
с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при
цветни метали. Моделите VSМ 200” са апарати за ММА и ТИГ- електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов
електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно, посредством ключе на
лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ: Дигитален дисплей за използваната моментна мощност. Автоматично охлаждане с
вентилатори. Захранващо напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 20-200А Тегло: 9кг. Размери:
височина 30см.,широчина 17см.,дължина 40см. Олекотен неметален (пластмасов) кожух. Степен на защита IP 21
Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при 100% натоварване/200А/: ММА-28V/TIG-18V
Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и
аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/54638/profesionalni-invertorni-elektrojeni--argon-s-digitalen-displey

Магазини Първи петли
Магазини Първи петли предлага на своите клиенти многообразие от алкохолни и тютюневи изделия. Всички наши
продукти са директно от чуждестранните вносители и българските производители. При нас ще намерите различни
марки алкохол, безалкохолни напитки, цигари и други тютюневи изделия, списания и вестници, подаръчни комплекти,
ароматни свещи, оригинални захарни изделия и други аксесоари за Вашия празник. Магазините се намират в Плевен,
Габрово, Велико Търново, Враца и Монтана.
http://obiavidnes.com/obiava/54637/magazini-pyrvi-petli

Курсове по декоративен маникюр и декоративна ноктопластика
Декоративен маникюр - Изучава се рисуването на декоративни листа, розички и други видове цветя и флорални
абстрактни мотиви, лепене на камъчета и др. Работа с различни видове четки - четка за фон, детайлна, плоска и др.
Декоративна ноктопластика - Изучава се вграждане и надграждане на готови декорации (плодчерта, листа, пера,
брокат, цветен френски маникюр, сухи цветя, перли, цветно тиксо, брокатен плат и др.)
Курсовете се състоят от 5 учебни часа и са еднодневни. Провеждат се само в София!
Тел: 0895 78 00 98
website: www.kursove.artnokti.com
e-mail: artnokti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54636/kursove-po-dekorativen-manikyur-i-dekorativna-noktoplastika

Курсове по декоративен маникюр и декоративна ноктопластика
Декоративен маникюр - Изучава се рисуването на декоративни листа, розички и други видове цветя и флорални
абстрактни мотиви, лепене на камъчета и др. Работа с различни видове четки - четка за фон, детайлна, плоска и др.
Декоративна ноктопластика - Изучава се вграждане и надграждане на готови декорации (плодчерта, листа, пера,
брокат, цветен френски маникюр, сухи цветя, перли, цветно тиксо, брокатен плат и др.)
Курсовете се състоят от 5 учебни часа и са еднодневни. Провеждат се само в София!
Тел: 0895 78 00 98
website: www.kursove.artnokti.com
e-mail: artnokti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54635/kursove-po-dekorativen-manikyur-i-dekorativna-noktoplastika

монтаж на реклами
Ние от Интермонтаж ви предлагаме наемане на автовишка на приемлива цена. Автовишката може ви бъде полезна ако
почти винаги. Един мой съсед нае автовишка за да ремонтира улуците на къщата си. Телефон за връзка: 0888 263 322
http://obiavidnes.com/obiava/54634/montaj-na-reklami

ФАЯНС,НАСТИЛКИ,ВиК,ГИПСКАРТОН,ШПАКЛОВКА,БОЯДИСВАНЕ,РЕМОНТ
БАНЯ-МАЙСТОРИ,ДОГОВОР
ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ :
* ОБЛИЦОВКИ: фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор, полагане на мокет, балатум и др.
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* МОНТАЖИ НА: тоалетни чинии, казанчета, умивалници, батерии, душ кабини, вани, бойлери, аксесоари ,
лайсни,ревизионни отвори,вентилатори.
* БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ: шпакловки, боядисване с бял и цветен латекс, блажно боядисване, лепене на тапети,
пръскани и декоративни мазилки.
* ДРУГИ:
- Монтаж на ГИПСКАРТОН-окачени тавани,преградни стени,предстенни обшивки.Интериорни решения.
- ЗИДАРИЯ- на тераси,преди монтаж на дограма; изграждане на ново разпределение на стени и др.
- УСВОЯВАНЕ на тераси към стаи.
- ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ на тераси, стени, тавани,жилища, мазета и влажни помещения.
- ОБРЪЩАНЕ на врати и прозорци след поставяне на нова дограма.
- ВиК -професионален ДЕМОНТАЖ и МОНТАЖ на всички видове водопроводни мрежи..
- МОНТАЖ на ДОГРАМА-BRUGMAN,WEISS PROFIL,КОМАРНИЦИ,ЩОРИ.
- Предлагаме КАЧЕСТВЕН НЕМСКИ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ-БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ И ПОДЛОЖКА, ЕСТЕСТВЕН
ТРИСЛОЕН ПАРКЕТ,МАСИВЕН ПАРКЕТ.
- КЪРТЕНЕ.ИЗВОЗВАНЕ на строит.отпадъци.
- Снабдяваме с материали БЕЗ НАДЦЕНКА.
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД.Дизайнерска консултация и коректност. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И СРОКОВЕ.
ДМ СТРОЙ ЕООД Ви предлага БОГАТИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ,ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ,за
да осъществите с лекота предстоящия Ви ремонт.Екипът ни се състои от строителен инжинер,технически
ръководител и опитни майстори,доказали качествата си на различни обекти.
Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889 240 656, 0877 670 055,
dmstroy.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54633/fayansnastilkivikgipskartonshpaklovkaboyadisvaneremont-na-banya-maystoridogov

Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи наНиски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/25382/rambo-1-eood-kyrtipochistva-izvozva-otpadycite-i-vik

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
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- Маслен резервоар: 0.6 л
- Горивен резервоар: 12 л
- Разход на гориво: 0.350 л. за 1 моточас (при пълно натоварване)
Параметри:
- Дължина (mm): 600
- Ширина (mm): 450
- Височина (mm): 450
- Нето тегло (kg): 42
- Шум (dBA): 72
Доставяме до всяка точна на България с куриер и наложен платеж(плащане при получаването) и опция за преглед
преди да заплатите.
Доставката до офис на куриерската фирма - 30лв.
Доставка до посочен от вас адрес - 40лв.
http://obiavidnes.com/obiava/54632/benzinov-generator-g--energy---kombiniran-s-avr-3kw

Изкопи с мини багер и почистване на терени
Изкопи с мини багер за ВиК, септични ями, ивични основи за къщи и огради. Подравняване и почистване на терени с
БОБКАТ, товарене и извозване на земя, строителни и битови отпадъци. Доставка на пясък, филц, скална маса и хумус.
0889 315 829
http://obiavidnes.com/obiava/54631/izkopi-s-mini-bager-i-pochistvane-na-tereni

Зали за обучение под наем
Зали за обучение под наем, район Лозенец, ул. „Христо Ценов“ 9-13
Брой на залите: 4
Капацитет:
Зала 1 – 4 работни маси, 1 преподавателска катедра, капацитет – 20 души.
Зала 2 – 2 работни маси, 1 преподавателска катедра, капацитет – 10 души.
Зала 3 - 2 работни маси, 1 преподавателска катедра, капацитет – 10 души.
Зала 4 - 2 работни маси, 1 преподавателска катедра, капацитет – 10 души.
Подходящи за:
Уроци и курсове
Обучения и тренинги
Семинари
Цена по договаряне
За контакт: 0889529088 - Неси Фетова
http://obiavidnes.com/obiava/54630/zali-za-obuchenie-pod-naem

Зали за обучение под наем
Зали за обучение под наем, район Лозенец, ул. „Христо Ценов“ 9-13
Брой на залите: 4
Капацитет:
Зала 1 – 4 работни маси, 1 преподавателска катедра, капацитет – 20 души.
Зала 2 – 2 работни маси, 1 преподавателска катедра, капацитет – 10 души.
Зала 3 - 2 работни маси, 1 преподавателска катедра, капацитет – 10 души.
Зала 4 - 2 работни маси, 1 преподавателска катедра, капацитет – 10 души.
Подходящи за:
Уроци и курсове
Обучения и тренинги
Семинари
Цена по договаряне
За контакт: 0889529088 - Неси Фетова
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http://obiavidnes.com/obiava/54629/zali-za-obuchenie-pod-naem

Детективска Агенция Бургас Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с частните детективи, които са
бивши служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/54628/detektivska-agenciya-burgas-foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

БАМБОЛИНО
ИНТЕРНЕТ БЕБЕШКИ МАГАЗИН БАМБОЛИНО е мястото, където мама и тати ще намерят всичко нужно за
ежедневието на своето бебе. Широка гама бебешки аксесоари, разнообразни дрехи за бебето, колекция буйки и обувки,
неща за банята, памперси, бебешки креватчета, комплекти за спане, детски играчки. Магазинът предлага и бебешки
каши, млека, чайове. Специална козметика за бебета. Изберете бебешки колички, комплекти за изписване, проходилки,
столчета за хранене, столчета за кола. Повече информация, поръчки, запитвания: гр. Бургас, комплекс Зорница, бл. 57,
056 862 421, 0886 890 232, http://www.bambolino.bg/.
http://obiavidnes.com/obiava/54627/bambolino

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 !
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ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54626/30-50-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/54625/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/54624/30-50-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/54623/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
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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/54622/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

64GB USB Flash
64GB USB Flash, A-Data Nobility N005, USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/54621/64gb-usb-flash

ASRock H61M-DG3/USB3
ASRock H61M-DG3/USB3, H61, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0 (DVI), SB5.1, Lan1000, SATA, 4xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/54620/asrock-h61m-dg3usb3

Samsung SCX-4729FW лазерен принтер/копир/скенер/факс
Samsung SCX-4729FW лазерен принтер/копир/скенер/факс, 28стр/мин, 1200x1200dpi, Duplex, ADF, 128MB, WiFi 802.11n &
Lan, USB, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/54619/samsung-scx-4729fw-lazeren-printerkopirskenerfaks

Samsung CLX-3305 цветен лазерен принтер/копир/скенер
Samsung CLX-3305 цветен лазерен принтер/копир/скенер, 18/4стр/мин, 2400x600dpi, 128MB, USB, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/54618/samsung-clx-3305-cveten-lazeren-printerkopirskener

Панел 24-port STP cat.5E черен
Панел 24-port STP cat.5E черен
http://obiavidnes.com/obiava/54617/panel-24-port-stp-cat5e-cheren

ТЪРСЯ ВЪЗБУДЕН БАТКО С ТВЪРД КУР И ПАЛАВО ЕЗИЧЕ!
ЗДРАВЕЙ, СЛАДУР :) ТЪРСЯ СИ НЕАНГАЖИРАЩА ВРЪЗКА С ПО ГОЛЯМО ОТ МЕН МОМЧЕ ИЛИ ПО ВЪЗРАСТЕН
МЪЖ.АЗ СЪМ НА 18 ГОДИНИ. ОБОЖАВАМ ДА МЕ ЛИЖАТ И ДА МИ СЕ ПРАЗНЯТ В СЛАДКОТО ПУТЕ.
НИМФОМАНКА СЪМ И СЪМ ЯКО ЗАГОРЯЛА! НЕ ПРЕДЛАГАМ И НЕ ТЪРСЯ НИЩО ЗА ПАРИ! ПРАВЯ ГО САМО ЗА
УДОВОЛСТВИЕ. СНИМКИТЕ В ГАЛЕРИЯТА СА ЛИЧНО МОЙ! НЯМА КАК ДА ВИДИШ НЕЩО ДРУГО ПРИ СРЕЩАТА
НИ. ЗА ДА ПОЛУЧИШ МОЯ СКАЙП ИЗПРАТИ СМС С ТЕКСТ MARIANA НА НОМЕР 1978 И АЗ ЩЕ ТИ ОТГОВОРЯ ДО
НЯКОЛКО МИНУТИ. И МОЛЯ САМО СЕРИОЗНИ ДА МИ ПИШАТ!!!
*Цена за SMS - 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54616/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/54615/erotichen-chat-s-kamera--napylno-bezplatno-i-za-udovolstvieto
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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/54614/erotichen-chat-s-kamera---napylno-bezplatno-i-za-udovolstvieto

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/54613/bryunetka-s-golemi-cici--vyzbudena-i-goreshta-sym

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/54612/18goreshti-i-vyzbudeni-momicheta-predlagat-bezplaten-erotichen-chat18-

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/54611/tyrsya-neangajirashta-vryzka-s-chistoplyten-i-izdryjliv-seksualno-myj

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/54610/tyrsya-myj-za-nestandartni-seks-igri

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/54609/lapam-qko-tarsq-si-godini-maje-i-dvoiki-za-sex

Страница 67/122

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.01.2013

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
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/54608/iskash-li-da-chukash-stegnatata-mi-i-mokra-sliva

БОГАТА НО САМОТНА ЖЕНА СПОНСОРИРА МЪЖ
ТЪРСЯ СИ ЛИЧЕН КОМПАНЬОН. ДА ИЗЛИЗАМЕ ЗАЕДНО НА КИНО, ВЕЧЕРЯ, БАРОВЕ. ДА МЕ ПРИДРУЖАВА НА
ПОЧИВКИ И БИЗНЕС ПЪТУВАНИЯ. ПЛАЩАМ 200ЛЕВА НА СРЕЩА 2-3 ЧАСА ИЛИ ПОВЕЧЕ, АКО АНГАЖИМЕНТА Е
ЗА ПЪТУВАНЕ. ОСИГУРЯВАМ БЕЗПЛАТЕН АПАРТАМЕНТ И ПОКРИВАМ ВСИЧКИ РАЗХОДИ. МОЛЯ С МЕН ДА СЕ
СВЪРЗВАТ САМО КУЛТУРНИ И НЕЖНИ МЪЖЕ. ОБЯВАТА МИ Е СЕРИОЗНА- ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЪЩО. АЗ ЖИВЕЯ
В СОФИЯ. МОЖЕ И МЪЖЕ ОТ ПРОВИНЦИЯТА, АКО ИСКАТ ДА ДОЙДАТ В СОФИЯ И ДА ЖИВЕЯТ ТУК. ИСКАМ ДА
МИ ПИШАТ САМО ПЪЛНОЛЕТНИ И СЕКСУАЛНО АКТИВНИ МЪЖЕ! ЗА ВРЪЗКА С МЕН- СМС НА НОМЕР 1978 С
ТЕКСТ MARINA И ЩЕ ВИ ОТГОВОРЯ ВЕДНАГА.
*Цената за един SMS - 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54607/bogata-no-samotna-jena-sponsorira-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/54606/realnanenasitna-i-bez-nikakvi-seksualni-zadryjki

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/54605/vyzbujdam-se-kogato-me-gledat-kak-mastrubiram-

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/54604/mastrubaciya-bez-seks

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!
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*Цената за един SMS - 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54603/predlagam-absolyutno-bezplaten-erotichen-chat-pred-kamera

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/54602/palava-mrysnica-sym-nadupi-me

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/54601/seks-igri-za-vyzbudeni-momcheta-realna-obyava-s-realni-snimki

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/54600/kosmata-pichka-tyrsi-seriozen-ebach

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/54599/nimfomanka-tyrsi-nadaren-myj

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/54598/18-goreshti-i-vyzbudeni-momicheta-predlagat-bezplaten-erotichen-chat

Нека още довечера 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!
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*Цената на един SMS към номер 1978 е 4.80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54597/neka-oshte-dovechera-sym-tvoyata-palava-seksualna-igrachka

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/54596/palavi-lesbiyki-tyrsyat-myj-za-seks-kupon

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/54595/malka-sladuranka-tyrsi-batko-za-seks

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/54594/tyrsya-myj-za-nestandartni-seks-igri

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/54593/kyde-si-batko-zagoryala-sym-i-te-jelaya

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.
Цена на SMS към номер 1978 - 4,80 лв. с ДДС.
http://obiavidnes.com/obiava/54592/zryala-dama-na-40-godini-tyrsi-neangajirashta-vryzka-s-myj-

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.
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http://obiavidnes.com/obiava/54591/stroga-gospodarka-s-opit-i-atributi

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 смс към номер 1978 е 4.80лв. с ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/54590/tyrsya-neangajirashta-vryzka-s-chistoplyten-i-izdryjliv-seksualno-myj

ОБОЖАВАМ ДА ЛАПАМ НАДЪРВЕНИ КУРОВЕ
ОБОЖАВАМ ДА ПРАВЯ СВИРКИ. ДА УСЕЩАМ НАДЪРВЕНИЯ ТИ КУР В УСТАТА СИ И ТОПЛАТА СПЕРМА. ХАРЕСВА
МИ ДОРИ ПОВЕЧЕ ОТ ЕБАНЕТО. АКО И НА ТЕБ ТИ ХАРЕСВА И ТЪРСИШ ЕДНО НОВО СЕКСУАЛНО
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 смс към номер 1978 е 4.80лв. с ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/54589/obojavam-da-lapam-nadyrveni-kurove

ПАЛАВА МРЪСНИЦА- ОБИЧАМ ДА МЕ ЧУКАТ ЯКО!
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 СМСА- САМО ИМЕТО МИ PAMELA И ГО ИЗПРАТИ НА НОМЕР
1978 И АЗ ЩЕ ТИ ОТГОВОРЯ ВЕДНАГА! ЧАКАМ ТЕ СЕГА!
* Цената на смс към номер 1978 е 4.80лв. с ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/54588/palava-mrysnica--obicham-da-me-chukat-yako

ЗДРАВЕЙ, СЛАДУР :) ТЪРСЯ СИ НЕАНГАЖИРАЩА ВРЪЗКА С ПО ГОЛЯМО ОТ МЕН МОМЧЕ ИЛИ ПО ВЪЗРАСТЕН
МЪЖ.АЗ СЪМ НА 18 ГОДИНИ. ОБОЖАВАМ ДА МЕ ЛИЖАТ И ДА МИ СЕ ПРАЗНЯТ В СЛАДКОТО ПУТЕ.
НИМФОМАНКА СЪМ И СЪМ ЯКО ЗАГОРЯЛА! НЕ ПРЕДЛАГАМ И НЕ ТЪРСЯ НИЩО ЗА ПАРИ! ПРАВЯ ГО САМО ЗА
УДОВОЛСТВИЕ. СНИМКИТЕ В ГАЛЕРИЯТА СА ЛИЧНО МОЙ! НЯМА КАК ДА ВИДИШ НЕЩО ДРУГО ПРИ СРЕЩАТА
НИ. ЗА ДА ПОЛУЧИШ МОЯ СКАЙП ИЗПРАТИ СМС С ТЕКСТ MARIANA НА НОМЕР 1978 И АЗ ЩЕ ТИ ОТГОВОРЯ ДО
НЯКОЛКО МИНУТИ. И МОЛЯ САМО СЕРИОЗНИ ДА МИ ПИШАТ!!!
* Цената на смс към номер 1978 е 4.80лв. с ДДС
http://obiavidnes.com/obiava/54587/tyrsya-vyzbuden-batko-s-tvyrd-kur-i-palavo-eziche

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/54586/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/54585/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/54584/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/54583/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/54582/5-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/54581/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet

Спечелете с труда на калифорнийския червей !!!!!
ЕДИНСТВЕНАТА ФЕРМА В БЪЛГАРИЯ - СЕРТИФИЦИРАНА OT "CERES" ЗА БИОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО И
ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЧКЧ! Предлагаме легла /2м2/ с калифорнийски червеи и обучение, съдействие и изграждане на вашата
ферма. Предлагаме платно за лехите , колчета и други необходими материали . Цената на едно легло е 60 лв., което се
състои от 3-4 чувала с размножителен материал/ малки, големи червеи и кокони /150-200хил. бройки/. При закупуване на
легла от нашата ферма - получавате безплатен труд за изграждане на вашата ферма/ за над 50 легла/. Предлагаме
висококачествен биохумус с отлични показатели, разполагаме с големи количества - цена от 50 до 450 лв. за куб.м.
/1000литра/. Всяка друга заявка за големи количества подлежи на договаряне! Биохумусът е не само органичен тор, но
също така и подобрител на свойствата на обработваемите почви, носител на биоактивни вещества и богат източник на
хумус. Той съдържа всичко, от което се нуждаят растенията – хранителни вещества, хормони, полезни микроорганизми.

Страница 72/122

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.01.2013

Биохумусът съдържа ценни микро и макроелементи. Когато влажността е под 40%, продуктът губи своите качества и
става трудно усвоим от растенията! За повече информация влезте в нашия сайт www.eko-bg.com . За контакти
Станислав Станев - 0898 470511,0899 309058, skype-stenlistyle1, ФЕРМАТА РАЗПОЛАГА с 12000м2 размножителен
материал за 2013г.
http://obiavidnes.com/obiava/54580/spechelete-s-truda-na-kaliforniyskiya-chervey-

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-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/54579/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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 каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други 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 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.

Страница 73/122

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.01.2013

НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/54578/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 каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други 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 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
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/54577/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 каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други 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 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
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/54576/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

ПОДАРЪЦИ до 7 бр. за 6-90 лв. при ПОКУПКИ от www.albo-bg.com
ПОДАРЪЦИ до 7 бр. от 6 до 90 лв. при ПОКУПКА
на СТОКИ от онлайн магазин www.albo-bg.com
ПОДАРЪЦИ:
** 1 ПОДАРЪК- КРАЧКОМЕР за 6 лв.
** 2 ПОДАРЪКА- плюс ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ за 8 лв.; общо за 14 лв.;
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** 3 ПОДАРЪКА+ ГРИВНА POWER BALANCE за 9 лв.; общо за 23 лв.;
** 4 ПОДАРЪКА+ АНТИРАДИАЦИОНЕН СТИКЕР ЗА GSM за 29 лв.; общо за 52 лв.
** 5 ПОДАРЪКА+ ДВА ПРЪСТЕНА ЗА ОТСЛАБВАНЕ за 8 лв.; общо за 60 лв.;
** 6 ПОДАРЪКА+ ОРГАНАЙЗЕР ЗА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ за 12 лв.; общо за 72 лв.;
** 7 ПОДАРЪКА+ ОРГАНАЙЗЕР 2 бр. ЗА ДАМСКА ЧАНТА за 18 лв.; общо за 90 лв.
При пазаруване на стоки от онлайн магазин: www.albo-bg.com получавате следните ПОДАРЪЦИ:
- при покупка на стоки над 20 лв. получавате ПОДАРЪК крачкомер за 6 лв.;
- над 40 лв.- 2 ПОДАРЪКА: крачкомер и щипка против хъркане за 14 лв.;
- над 70 лв.- 3 ПОДАРЪКА- предишните два подаръка плюс гривна POWER BALANCE за 23 лв.;
- над 100 лв.- 4 ПОДАРЪКА- предишните три подаръка плюс антирадиационен стикер за GSM за 52 лв.;
- над 130 лв.- 5 ПОДАРЪКА- предишните 4 подаръка плюс два пръстена за пръстите на краката за отслабване за 60 лв.;
- над 160 лв.- 6 ПОДАРЪКА- предишните 5 подаръка плюс органайзер за лични документи за 72 лв.;
- над 200 лв.- 7 ПОДАРЪКА- предишните 6 подаръка плюс органайзер 2 бр. за дамска чанта общо за 90 лв.
Подробна информация със снимки и цени на дребно на подаръчните стоки може да видите в онлайн магазина:
www.albo-bg.com
ПОКУПКИ
София, пазар "Борово", павилион №12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер Еконт Експрес с наложен платеж и намаление на куриерската такса с -20%; при пратки до 1 кг. таксата
при получаване на пратката от офиса е 4,20 лв. и до адрес 5,30 лв. плюс такса 2,4% върху наложения платеж и
получаване на следващия ден, а до селища без офис на Еконт до три работни дни и такса 6,60 лв.
КОНТАКТИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/54575/podaryci-do-7-br-za-6-90-lv-pri-pokupki-ot-wwwalbo-bgcom

НОТАРИУС ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
Нотариални заверки, заверки на преписи и много други услуги се извършват в Нотариална кантора Елка Георгиева
Димитрова.
http://obiavidnes.com/obiava/54574/notarius-elka-georgieva-dimitrova

Дарсонвал-козметичен уред
Дарсонвал-козметичен уред
Предназначен както за професионална употреба от козметични салони, така и за домашно ползване
Апаратът включва 4 приставки (електрода), които се подменят в зависимост от мястото на третиране.
Интензитетът на работа може да се променя според чувствителността на кожата.
Дарсонвализацията е лечебен метод.
Токът на Дарсонвала намалява възбудимостта на нервните окончания в кожата, които възприемат болката и има
обезболяващ ефект.
Високочестотният ток, действа антисептично на кожата, т.е. унищожава бактериите, които могат да предизвикат
възпаления, облекчава самите възпаления и стимулира кръвообращението на кожата. Резултатът е по-свежа, по-чиста
и по-тонизирана кожа. Процедурите с дарсонвал трябва да бъдат част от всяко почистване на кожата.
Високо честотният, електротерапевтичен дарсонвалe уред, който е важен и свързан с разкрасяването. Лечебната
терапия се прилага на лицето, чрез електроди с високо честотно напрежение, които преминават през стъклена тръба.
Има функцията да забавя стареенето, да предпазва от бръчки и да стяга кожата.Цена 215лв
Предупреждения за безопасност:
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Моля не разглобявайте обурудването и не се опитвайте да правите други операции, освен тези, които са описани в
инструкцията.
За по голяма точност в описанието е необходимо да влезете в нашите интернет магазини;
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/54573/darsonval-kozmetichen-ured

ЕС ДИ КАРГО ЕООД
Ес Ди Карго е българска компания с опит в сферата на транспортните услуги. Дейността ни включва организиране и
извършване на автомобилни превози, извършване на цели и групажни пратки от и за цяла Европа, разработка на
оптимални транспортни схеми, съобразени с изискванията на клиентите ни, карго застраховки и други. Основните ни и
приоритетни дестинации са в Европейския съюз. В сайта ни ще намерите повече информация.
http://obiavidnes.com/obiava/54572/es--di--kargo--eood

Склад за дрехи втора употреба на едро
Търговия на едро с дрехи втора ръка
Second Hand Style е с основна дейност търговия на едро с употребявани дрехи. Фирмата разполага със складовa базa във
Варна, поддържа на склад асортимент сортиран по качество (екстра, първо и второ качество) и сезон (зима, лято и
пролет/есен).
Всички дрехи втора употреба са с произход от Швейцария, Холандия, Дания, Норвегия и САЩ и са придружени със
сертификат за дезинфекция.
В нашите дрехи ще откриете световно известните марки, Adidas, Nike, Puma, Kappa, ESPRIT, Dolce & Gabbana, BOSS,
GUCCI, MOSCHINO, PRADA, Calvin Klein, ARMANI, s.Oliver, H&M, Ferre и още от много други известни марки за дрехи.
Както и много качествени, маркови дрехи на дизайнери и брандове непознати у нас, но известни на световения пазар.
Актуални цени: www.shstyle.info
За повече информация: 0899993568
E-mail: sales@shstyle.info
http://obiavidnes.com/obiava/54571/sklad-za-drehi-vtora-upotreba-na-edro

Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/25242/rambo1_eood_kyrtipochistva_izvozva_otpadycite_i_vik

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: --->
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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/54570/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

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/54569/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

Търсите допълнителни доходи?
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/54568/tyrsite-dopylnitelni-dohodi

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54567/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

0882551735 Довършителни ремонти,започване веднага
0882551735,фини шпакловки,и гипсова шпакловка,часно лице
-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.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо,качествно,разумни цени,цени на място при договаряне,майстор с дълга практика в стройтелството,
започване веднага,часно лице.
Цена: 2.00 лв.
Телефон: 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/54566/0882551735-dovyrshitelni-remontizapochvane-vednaga

TonerPoint.bg - Рециклиране на тонер касети
TonerPoint.bg - Интернет платформа за поръчки на тонер консумативи, както и зареждане и рециклиране на тонер
касети.
http://www.tonerpoint.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54565/tonerpointbg---reciklirane-na-toner-kaseti

TonerPoint.bg - Рециклиране на тонер касети
TonerPoint.bg е интернет платформа за поръчки на тонер касети, както и презареждане и рециклиране на тонер
консумативи.
http://www.tonerpoint.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54564/tonerpointbg---reciklirane-na-toner-kaseti
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Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/54563/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Thinxstore-Party sets Calafant
Заповядайте в магазинa ни на адрес гр. София, бул.“ Ген. Тотлебен“ 45
и вижте продуктите ни, които развиват визуалните, моторните, конгнитивните, логическите и артистичните умения
на децата.
Представяме ви Парти сетовете на Calafant. Calafant е производител на детски картонени играчки от висок клас с
немско качество! С тези комплекти децата ще се отдадат на сглобяване на пиратски кораб и дворец на принцеси, а след
това могат да оцветят и декорират моделите по свой избор.
Работното ни време е
От понеделник до петък от 13 до 19ч.
Събота от 10:30 до 16ч.
Неделя – почивен ден.
телефон за контакт: 0877 637 517
присъедините към нас на
http://www.facebook.com/pages/Thinx-Store/300126903363713
Разгледайте нашия online-магазин:
http://thinxstore.com/
Блогът ни:
http://thinxshop.wordpress.com/
http://obiavidnes.com/obiava/54562/thinxstore-party-sets-calafant

Курс по журналистика
Курс по журналистика
Курс по журналистика (писане на есе) за СУ и УНСС
- 20 астрономически часа за работа с преподавател
- 5 пробни изпита в отделни часове
- Преподаване на основните видове аргументативни текстове
- Учебни материали
- Подробни рецензии, редакция и анализ на писмените работи
- Дискусии по актуални обществени проблеми
- Удобен график

Страница 79/122

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

13.01.2013

- Традиционно висока успеваемост
- Записването е възможно по телефона.
http://obiavidnes.com/obiava/54561/kurs-po-jurnalistika

УСКОРЕНИ курсове за 7 клас
УСКОРЕНИ курсове за 7 клас КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ по Български език и Математика
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за 7 клас КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ по Български
език и Математика:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал според изпитните формати за кандидатсване след 7 клас за гимназия;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, преразкази, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател по предмет(общо за двата модула);
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/54560/uskoreni--kursove-za-7-klas

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/54559/uskoreni--kursove-za-matura-po-filosofiya

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И
ФРЕНСКИ ЕЗИК:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/54558/uskoreni--kursove-za-matura-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik
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УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/54557/uskoreni--kursove-za-matura-po-biologiya-i-himiya

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ
курсове за МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И
ЛИТЕРАТУРА:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/54556/uskoreni--kursove-za-matura-po-bylgarski-ezik-i-literatura

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/54555/uskoreni--kursove-za-matura-po-biologiya-i-himiya

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
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Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ
курсове за МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И
ЛИТЕРАТУРА:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/54554/uskoreni--kursove-za-matura-po-bylgarski-ezik-i-literatura

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по МАТЕМАТИКА
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по МАТЕМАТИКА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по МАТЕМАТИКА:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/54553/uskoreni--kursove-za-matura-po-matematika

самолетни билети до мадрид
самолетни билети до мадрид
http://obiavidnes.com/obiava/54552/samoletni-bileti-do-madrid

Иноксови дръжки за блиднирани и интериорни врати
Фирма Еслайн предлага висококачествени неръждаеми сатенени дръжки за блиндирани и интериорни врати.Разполагаме
с нормални,секретни,wc и дрържки тръба.Имаме вариант за сатенени или никелови покрития.Работим както на дребно
така и на едро.Гаранция за най-добра цена от вносител.тел:0893988955
http://obiavidnes.com/obiava/54551/inoksovi-dryjki-za-blidnirani-i-interiorni-vrati

GREEN WORLD GROUP предлага продажба на проекти за вятърни генератори и соларни
проекти
Компания GREEN WORLD GROUP предлага продажба на проекти за вятърни генератори и соларни проекти в парковете
на България и Европа. Приканваме инвеститорите да инвестират в изграждането на вятърни паркове в Европа.
Съдействаме при получаване на заеми за алтернативни източници на енергия.
www.greenworldgroup.net, e-mail: greenworld.v@gmail.com, greenworld.it@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/54550/green-world-group-predlaga-prodajba-na-proekti-za-vyatyrni-generatori-i-solarni-p

Green World Group предлага финансиране на РАЗЛИЧНИ проекти
Green World Group предлага финансиране на РАЗЛИЧНИ проекти
Финансиране на физически и юридически лица;
100% финансиране на „зелени” проекти;
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Финансиране и лизинг на оборудване (промишлено, търговско и др.);
Финансиране на вашите търговски договори;
Квалифицирана подготовка на документи за получаване на финансови инвестиции.
e-mail: greenworld.v@gmail.com, greenworld.it@gmail.com
www.greenworldgroup.net
http://obiavidnes.com/obiava/54549/green-world-group-predlaga-finansirane-na-razlichni-proekti

Изграждане на СОЛАРНИ системи, ОТОПЛИТЕЛНИ инсталации
Изграждане на СОЛАРНИ системи, ОТОПЛИТЕЛНИ инсталации
Фирма Грийн Уърлд Груп ООД предлага доставка, монтаж, гаранционно и извънгаранционно поддържане на:
- СОЛАРНИ системи с интегрирано използване на допълващи енергоизточници на течно и твърдо гориво или
електроенергия за производство на санитарна топла вода и отопление с използване на радиаторни панели, подово
отопление или такова конвекторен тип. Доставка и монтаж на котли и обособени котелни инсталации
- ИЗГРАЖДАНЕ, поддръжка, ремонт на парни и соларни инсталации на къщи, вили, апартаменти, хотели гарантирано
качество
- ОТОПЛИТЕЛНИ инсталации - безплатен оглед и оферта, проект, доставка, изграждане, сервиз, гаранции
e-mail: greenworld.v@gmail.com, greenworld.it@gmail.com тел.: 052 39 00 33, 0879 39 00 33
www.greenworldgroup.net
http://obiavidnes.com/obiava/54548/izgrajdane-na-solarni-sistemi-otoplitelni-instalacii

Развъдник Престиж продава британски късокосмести и шотландски клепоухи котенца
Развъдник Престиж продава британски късокосмести и шотландски клепоухи котенца
Развъдник Prestige Plus продава елитни котенца - британски късокосмести и шотландски клепоухи - лилави,сини, cиви,
бели и шоколадови (мъжки и женски)от родители шампиони, с родословие WCF, хранят се сами, с изградени хигиенни
навици.
scotishfold@abv.bg; http://prestigeplusclub.net
052/ 401 754, 0878 391133
http://obiavidnes.com/obiava/54547/razvydnik-prestij-prodava-britanski-kysokosmesti-i-shotlandski-klepouhi-kotenca

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
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e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54546/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/54545/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
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http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54544/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

ЗДРАВЕЙТЕ МОМИЧЕТА АЗ СЪМ МЛАДО ТЪМНОКОСКО И СЕРИОЗНО МОМЧЕ ИМАМ ГОТИНО ТЯЛО ОТ ГРАД
СОФИЯ И ЖИВЕЯ ОТ ЛЮЛИН ЕДНО НА 26 ГОДИШЕН 55 КИЛОГРАМА И ТЪРСЯ СЕКС ЗАПОЗНАНСТВА С МЛАДИ И
СИМПАТИЧНИ МОМИЧЕТА ОБИЧАМ ДА ПРАВЯ ВСИЧКО ОБИЧАМ ДА ЛИЖАМ ВАШИТЕ ПИЧЕТА МОГА ДА ПРАВЯ
ВСЕКИ БОЖЕ ДЕН ПО ТРИ ПЪТИ НА ДЕН СЕКС ТАЗИ ОБЯВА Е ПУСНАТА ОТ МЕН ЗАЩОТО ТЯ Е СЕРИОЗНА И
САМО ЗА СЕРИОЗНИ МОМИЧЕТА АКО ИСКАШ МОГА И ДА ТЕ ПРАВЯ ОТ МЕН ДЕТЕ АКО СИ НАВИТА И ГОТОВА ЗА
ТОВА СЕГА Е ВРЕМЕТО НА ТЕЛ 0877637211 ОБАДИ СЕ ОТ ПЕТЪР ИВАНОВ А СЕГА Е ТВОЙ ШАНС ДАВАЙ
http://obiavidnes.com/obiava/54542/zdraveyte-momicheta-az-sym-mlado-tymnokosko-i-seriozno-momche-imam-gotino-tyalo-ot-

ЗДРАВЕЙТЕ МОМИЧЕТА АЗ СЪМ МЛАДО ТЪМНОКОСКО И СЕРИОЗНО МОМЧЕ ИМАМ ГОТИНО ТЯЛО ОТ ГРАД
СОФИЯ И ЖИВЕЯ ОТ ЛЮЛИН ЕДНО НА 26 ГОДИШЕН 55 КИЛОГРАМА И ТЪРСЯ СЕКС ЗАПОЗНАНСТВА С МЛАДИ И
СИМПАТИЧНИ МОМИЧЕТА ОБИЧАМ ДА ПРАВЯ ВСИЧКО ОБИЧАМ ДА ЛИЖАМ ВАШИТЕ ПИЧЕТА МОГА ДА ПРАВЯ
ВСЕКИ БОЖЕ ДЕН ПО ТРИ ПЪТИ НА ДЕН СЕКС ТАЗИ ОБЯВА Е ПУСНАТА ОТ МЕН ЗАЩОТО ТЯ Е СЕРИОЗНА И
САМО ЗА СЕРИОЗНИ МОМИЧЕТА АКО ИСКАШ МОГА И ДА ТЕ ПРАВЯ ОТ МЕН ДЕТЕ АКО СИ НАВИТА И ГОТОВА ЗА
ТОВА СЕГА Е ВРЕМЕТО НА ТЕЛ 0877637211 ОБАДИ СЕ ОТ ПЕТЪР ИВАНОВ А СЕГА Е ТВОЙ ШАНС ДАВАЙ
http://obiavidnes.com/obiava/54543/zdraveyte-momicheta-az-sym-mlado-tymnokosko-i-seriozno-momche-imam-gotino-tyalo-ot-

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/54541/30-50-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/54540/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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/54539/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/54538/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/54537/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
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>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/54535/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-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
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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/54534/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Егида София - охранителни дейности
В "Егида-София" работят 1500 охранители с необходимата квалификация и умения. Те разполагат с утвърдено от
компетентните органи на МВР униформено облекло и отличителни знаци - значка със служебен номер и емблема.
Охранителите са оборудвани с радиостанции със собствена честота, със средства за принуда и самозащита - палки,
белезници, късоцевно и дългоцевно бойно оръжие, бронирани жилетки, противогаз, електрически фенер.
http://obiavidnes.com/obiava/54533/egida-sofiya---ohranitelni-deynosti

Хапчета за ерекция
Новото хапче Vigour 300 повишава либидото, намалява чувствителността на пениса, регулира преждевременната
еякуация , влияе положително на растежа на пениса, повишава количеството на спермата, както и на последно, но не по
важност място подобрява ерекцията и повдига самочувствието ви!
http://obiavidnes.com/obiava/54532/hapcheta-za-erekciya

ПОДАРЪЦИ до 7 бр. за 6-90 лв. при ПОКУПКИ от www.albo-bg.com
ПОДАРЪЦИ до 7 бр. от 6 до 90 лв. при ПОКУПКА
на СТОКИ от онлайн магазин www.albo-bg.com
ПОДАРЪЦИ:
** 1 ПОДАРЪК- КРАЧКОМЕР за 6 лв.
** 2 ПОДАРЪКА- плюс ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ за 8 лв.; общо за 14 лв.;
** 3 ПОДАРЪКА+ ГРИВНА POWER BALANCE за 9 лв.; общо за 23 лв.;
** 4 ПОДАРЪКА+ АНТИРАДИАЦИОНЕН СТИКЕР ЗА GSM за 29 лв.; общо за 52 лв.
** 5 ПОДАРЪКА+ ДВА ПРЪСТЕНА ЗА ОТСЛАБВАНЕ за 8 лв.; общо за 60 лв.;
** 6 ПОДАРЪКА+ ОРГАНАЙЗЕР ЗА ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ за 12 лв.; общо за 72 лв.;
** 7 ПОДАРЪКА+ ОРГАНАЙЗЕР 2 бр. ЗА ДАМСКА ЧАНТА за 18 лв.; общо за 90 лв.
При пазаруване на стоки от онлайн магазин: www.albo-bg.com получавате следните ПОДАРЪЦИ:
- при покупка на стоки над 20 лв. получавате ПОДАРЪК крачкомер за 6 лв.;
- над 40 лв.- 2 ПОДАРЪКА: крачкомер и щипка против хъркане за 14 лв.;
- над 70 лв.- 3 ПОДАРЪКА- предишните два подаръка плюс гривна POWER BALANCE за 23 лв.;
- над 100 лв.- 4 ПОДАРЪКА- предишните три подаръка плюс антирадиационен стикер за GSM за 52 лв.;
- над 130 лв.- 5 ПОДАРЪКА- предишните 4 подаръка плюс два пръстена за пръстите на краката за отслабване за 60 лв.;
- над 160 лв.- 6 ПОДАРЪКА- предишните 5 подаръка плюс органайзер за лични документи за 72 лв.;
- над 200 лв.- 7 ПОДАРЪКА- предишните 6 подаръка плюс органайзер 2 бр. за дамска чанта общо за 90 лв.
Подробна информация със снимки и цени на дребно на подаръчните стоки може да видите в онлайн магазина:
www.albo-bg.com
ПОКУПКИ
София, пазар "Борово", павилион №12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер Еконт Експрес с наложен платеж и намаление на куриерската такса с -20%; при пратки до 1 кг. таксата
при получаване на пратката от офиса е 4,20 лв. и до адрес 5,30 лв. плюс такса 2,4% върху наложения платеж и
получаване на следващия ден, а до селища без офис на Еконт до три работни дни и такса 6,60 лв.
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КОНТАКТИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/54531/podaryci-do-7-br-za-6-90-lv-pri-pokupki-ot-wwwalbo-bgcom

Последни футболни новини !!!
Ако са ви необходими подходящи любими футболни сайтове намерете специализираната търсачка Напред.бг за да се
запознаете с от кухнята събития !
http://obiavidnes.com/obiava/54530/posledni-futbolni-novini-

Обяви за имоти !
Имате нужда от според нуждите ви страници за имоти в България, използвайте специфичната интернет търсачка
Napred.BG !
http://obiavidnes.com/obiava/54529/obyavi-za-imoti-

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/54528/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/54527/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/54526/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
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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/54525/syzdayte-si-nova-pechelivsha-rabotna-sreda-v-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/54524/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-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/54523/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet

икони
Рисуване на икони с перфектно качество по поръчка
http://obiavidnes.com/obiava/54522/risuvane-na-ikoni-s-perfektno-kachestvo-po-porychka

коне-картини
Рисуване на картини на коне по поръчка
http://obiavidnes.com/obiava/54521/kone-kartini

коне-картини
Рисуване на картини на коне по поръчка
http://obiavidnes.com/obiava/54520/kone-kartini

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с частните детективи, които са
бивши служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
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Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/54519/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi

ХЕРА АГРО - производство на полски култури
ХЕРА АГРО развива селскостопанска дейност и производство на полски култури.. Извършва производство, изкупуване и
продажба на плодове и зеленчуци за български я и чужди пазари. Фирмата реализира и многообразни селскостопански
услуги. Адрес за контакти: гр. Пловдив, бул. Дунав 5, ет.10, бизнес център РОЯЛ, 088/ 200 96 73.
http://obiavidnes.com/obiava/54518/hera-agro---proizvodstvo-na-polski-kulturi

10.1" (25.65 cm) Asus Transformer Pad Infinity TF700T +докинг станция
10.1" (25.65 cm) Asus Transformer Pad Infinity TF700T +докинг станция, таблет, Multi-touch Super IPS+ FULL LED Display
(microHDMI), NVIDIA® Tegra® 3 T33 1.6GHz, 1GB RAM, 64GB SSD, 802.11n, bluetooth, 2x camera, Android 4.0, 598g, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/54517/101-2565-cm-asus-transformer-pad-infinity-tf700t-doking-stanciya

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/54516/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
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/54515/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v
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30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54514/30-50-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/54513/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/54512/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

GF 8400GS
GF 8400GS, 512MB SPARKLE, PCI-E, DDR3, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/54511/gf-8400gs

Ски писти, екипировка и услуги - Pamporovo.Start.BG
Стига само да искате да се занимавате със ски, прегледайте уникалните ни покани в прекрасния Пампорово . Издирете
подходящия вила , информирайте се за специфичното време в следващите месеци също така ще видите местността !
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http://obiavidnes.com/obiava/54510/ski-pisti-ekipirovka-i-uslugi---pamporovostartbg

Професионален подбор на работна сила
ПОДОБРЕТЕ КАЧЕСТВОТО, НАМАЛЕТЕ РАЗХОДИТЕ И СПЕСТЕТЕ ЦЕННО ВРЕМЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ!
АУТСОРСВАЙТЕ Вашите дейности при наемане на персонал - работници и служители на WORKFORCE.BG
АНГАЖИРАЙТЕ НИ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ.
Разчитайки на нашите професионални умения за подбор на качествени специалисти и благодарение на 8 годишния ни
опит, ние предлагаме експертни решения за набиране и подбор на персонал. Ние можем да отговорим на всички Ваши
изисквания.
Нашата основна цел като лицензирана агенция за подбор на работна сила WORKFORCE.BG - Агенция за работа
"Киркова", е да подбираме за Вас най-добрите специалисти.
Очакваме да работим за Вас и да развиваме ползотворни и професионални дългосрочни отношения.
http://obiavidnes.com/obiava/54509/profesionalen-podbor-na-rabotna-sila

GF GT 440
GF GT 440, 2GB SPARKLE, PCI-E, DDR3, 128bit, HDMI & DVI, Low Profile
http://obiavidnes.com/obiava/54508/gf-gt-440

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.
0877327436
discretdetectivebg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/54507/detektivska-agenciya---diskret

Ветроупорни ролетни завеси
Ръчни ветроупорни ролетни завеси против студ и вятър, изработени по поръчка от прозрачен или непрозрачен PVC
винил.
Предназначени за преграждане на халета и складове, ограждане на заведения, градини и др.
http://obiavidnes.com/obiava/54506/vetrouporni-roletni-zavesi

Механични бариери с ръчно управление
Бариерата е с алуминиево рамо с дължина до 5.5 м., светлоотразителни стикери, с катинар, който позволява заключване
в отворено или затворено положение.
Не е необходима насрещна поставка. Монтаж - с анкерни болтове върху бетонна основа.
Основен цвят на тялото - оранжев или по желание на клиента.
http://obiavidnes.com/obiava/54505/mehanichni-barieri-s-rychno-upravlenie

Бързи ролетни врати
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Бързи ролетни врати, изработени по поръчка.
Предназначени за преграждане на халета, складове и магазини.
http://obiavidnes.com/obiava/54504/byrzi-roletni-vrati

Автоматика за врати, секционни врати, бариери и паркинг системи
Автоматика за врати, секционни гаражни врати, летящи крила, автоматични портални врати, стъклени плъзгащи
врати с фотоклетки, бариери, боларди, паркинг системи, антипаркинг устройства, заключващи системи, изделия от
желязо, специализирана железария, аксесоари за врати, изделия от ковано желязо с и без автоматика.
http://obiavidnes.com/obiava/54503/avtomatika-za-vrati-sekcionni-vrati-barieri-i-parking-sistemi

GF GT 430
GF GT 430, 4GB SPARKLE, PCI-E, DDR3, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/54502/gf-gt-430

Купи Lumia 900 !
Запознахте ли се с изключителната предлагана продажба на нашата онлайн страница ? Вече ще видите най-сполучливия
телефон Lumia 900 в Shtepsel.bg !
http://obiavidnes.com/obiava/54501/kupi-lumia-900-

Ски на Боровец !
Стига само искате да практикувате зимни спортове, вижте уникалните ни предложения в райския зимен курорт
Боровец . Издирете подходящия хотел , а също така и проследете специфичното време в следващите месеци !
http://obiavidnes.com/obiava/54500/ski-na-borovec-

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/54499/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/54498/5-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/54497/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet

GF GTS 450
GF GTS 450, 1GB SPARKLE, безвентилаторно охлаждане, PCI-E, DDR5, 128bit, miniHDMI & DVI
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http://obiavidnes.com/obiava/54496/gf-gts-450

Лесно търсене на Разписание БДЖ с Napred.bg
Ако желаете да сте в час с последните гиманистики в влаковите разписания, изгледайте подготвеното клипче в Vbox7 !
http://obiavidnes.com/obiava/54495/lesno-tyrsene-na-razpisanie-bdj-s-napredbg

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 каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други 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 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
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/54494/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 каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други 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 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
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/54493/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 каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
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ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други 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 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
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/54492/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

GF GTX 580
GF GTX 580, 1536MB SPARKLE, PCI-E, DDR5, 384bit, miniHDMI & 2xDVI
http://obiavidnes.com/obiava/54491/gf-gtx-580

Езикови курсове в център образование и наука - Стара Загора! С невероятна отстъпка!
Искате да научите език, да подобрите вашите знания - Център Образование и Наука ви кани да се присъедините към
групите на езиковите ни курсове: Английски, Немски, Френски, Испански, Руски, Турски, Гръцки, Италиански и други
курсове. Включете се в група с подходящо за Вас ниво или учете индивидуално в удобно за Вас време. Сформират се и
групи по Норвежки, Шведски, Холандски и Португалски език. Само сега вземете нашата Коледна отстъпка. Това което
ви предлагаме е качествено обучение в малки групи от квалифицирани преподаватели, възможност за разсрочено плащане
без оскъпяване, удостоверение в съответствие с европейската езикова рамка след приключване на обучението! За повече
информация заповядайте в нашия офис на адрес: Стара Загора, ул. "Васил Априлов"3 или се обадете на телефони: 042 23
05 86 и 0893 556 550, nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54490/ezikovi-kursove-v-centyr-obrazovanie-i-nauka---stara-zagora-s-neveroyatna-otstyp

SB 7.1
SB 7.1, Hama, USB
http://obiavidnes.com/obiava/54489/sb-71

КРАСИВИ РОЗОВИ МЕЧТИ-ДЕНОНОЩНО НА-0903 630 60
ИЗЖИВЕЙ С МЕН НЕЗАБРАВИМИ РОЗОВИ МЕЧТИ-ОБАДИ СЕ ВАЖНИЯТ СИ ТИ -ДЕНОНОЩНО С ГЕРГАНА НА-0903
630 60-0.96 лв за всички моб.оператори и БТК
http://obiavidnes.com/obiava/54488/krasivi-rozovi-mechti-denonoshtno-na-0903-630-60

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
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месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/54487/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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/54486/prodavam-diplomi

Превоз на покъщнина на НАЙ - ДОБРИ ЦЕНИ !
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи.Транспортни услуги без почивен ден. Цялостен или частичен пренос на
Вашето обзавеждане. Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Товарни превози с бордови микробуси и камиони с
дължина на товарната част до 4, 50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за
запазване цялостта на Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища,
квартири, офиси, магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за експресни доставки на
стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 / 0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54485/prevoz-na-pokyshtnina-na-nay---dobri-ceni-

DELL SK-8175
DELL SK-8175, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/54484/dell-sk-8175

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.
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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/54483/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

TP-Link TL-WA801ND
TP-Link TL-WA801ND, 300Mbps Wireless-N Access Point, Passive PoE
http://obiavidnes.com/obiava/54482/tp-link-tl-wa801nd

TP-Link TL-WA830RE
TP-Link TL-WA830RE, 300Mbps Wireless-N Range Extender
http://obiavidnes.com/obiava/54481/tp-link-tl-wa830re

ASUS USB-N66
ASUS USB-N66, Dual-N-Band 450Mbps Wireless-N USB Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/54480/asus-usb-n66

Слушалки MAXELL Ear Bud - Plugz
Слушалки MAXELL Ear Bud - Plugz, тип "тапи", бели
http://obiavidnes.com/obiava/54479/slushalki-maxell-ear-bud---plugz

Слушалки HAMA CS-499
Слушалки HAMA CS-499, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/54478/slushalki-hama-cs-499

Вентилатор 40mm
Вентилатор 40mm, TITAN TFD-4010M12Z
http://obiavidnes.com/obiava/54477/ventilator-40mm

Акита Inu кученца за продажба
Акита Inu кученца внос на Доку Astra петли и си отиват от развъдник самурай yasiki!
Whelped 25 ноември 2012 г. остава оранжево-бял женски и женски тигров за продажба!
www.akitainu.co.rs
Тел: +381656641660
електронна поща: kazukigo@hotmail.com
Facebook: Казуки движение Магда
Собственик: Badja Магда, Ecka, Зренянин, Сърбия
http://obiavidnes.com/obiava/54476/akita-inu-kuchenca-za-prodajba

ОТСЛАБНЕТЕ с ЛИПОВОН – КОЛЕДНАТА ПРОМОЦИЯ ПРОДЪЛЖАВА до 14 ЯНУАРИ
КОЛЕДНАТА ПРОМОЦИЯ НА ЛИПОВОН ПРОДЪЛЖАВА до 14 ЯНУАРИ
Вземете сега НАЙ-ДОБРИЯ продукт за ОТСЛАБВАНЕ в България само за 42 лв. за 30 капсули от официалните вносители
на продукта за страната.
За Контакти: http://www.lipovon-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/54475/otslabnete-s-lipovon--kolednata-promociya-prodyljava-do-14-yanuari

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
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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/54474/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/54473/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/54472/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Камера скрита в ключодържател на колата
Камера скрита в ключодържател на колата
Видеокамера и микрофон, скрити в ключодържател, с вид на дистанционно управление за автомобил.
Камерата прави качествен видео запис със звук в аvi формат с резолюция: 640x480. Видеоклиповете са със скорост 30
кадъра в секунда.
Освен като камера, може да се ползва и като фотоапарат с резолюция 1280x960 пиксела.
Съвместим с USB 2. 0 и USB 1. 1
Може да се използва и като USB устройство за съхранение файлове.
Има вградена батерия 280mhA - 3.7V (достатъчна за повече от 2 часа работа). Времето за пълно зареждане е около 4
часа. При напълно заредена батерия, имате възможност да правите около 2 часа непрекъснат аудио-видео запис или 4000
бр. снимки
В комплекта има USB кабел за зареждане от компютър и трансфер на файловете.
Удобна и лесна за използване.
Размери: 3 СМ. х 4.9 СМ. х 1 СМ.
Тегло 17 g. Цена 50лв
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/54471/kamera-skrita-v-klyuchodyrjatel-na-kolata
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30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54470/30-50-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/54469/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/54468/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ДВУСТАЕН 59КВ.М. ВЛАДИСЛАВОВО-20990 евро,СПЕШНО,ДОГОВАРЯНЕ
Функционален панелен апартамент в кв. Владиславово , бл. 405.Състои се от голям южен хол/спалня с голяма тераса ,
просторна “Г”-образна кухня с широка остъклена тераса , баня и тоалет.3 етаж , вътрешен , без крайни стени , което
го прави изключително топъл.Свободен.Нуждае се от ремонт.Голямата квадратура дава възможност за вътрешно
преустройство при желание.Районът е тих и спокоен.
20990 евро! Обявата е частна! Без комисионни!
Договаряне!
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http://obiavidnes.com/obiava/54467/dvustaen-59kvm-vladislavovo-20990-evrospeshnodogovaryane

автомобилни лагери и главини
Продава автомобилни лагери и главини.гр. Русе бул.Съединение 35-0888807768.Техносвят Русе.
http://obiavidnes.com/obiava/54466/avtomobilni-lageri-i-glavini

Транспортни услуги и хамали :0886916355
Хамали Грийн ЕООД
Транспортни услуги от 1 до 8 тона
Разполагаме с бусове за центъра
Предлагаме камиони с палетна количка и борд
Курсове за цяла България
Хамалски услуги по желание на клиента
Безплатен оглед
0886916355
0897999317
http://obiavidnes.com/obiava/53660/transportni-uslugi-i-hamali-0886916355

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги- Репутация за най-добро доказателство!
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/54465/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatel

Уникално!!! - дългокосместо клепоухо
За първи път в България!!!
Развъдник Ви предлага да закупите шотландско дългокосместо лилаво клепоухо коте. Коте е здраво и игриво, ще бъде
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научено на хигиенни навици, да точи нокти върху специални уреди, и задължително ще има ветеринарен паспорт с
неоходими обезпаразитявания и имунизации. тел:0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/54464/unikalno---dylgokosmesto-klepouho

Събиране на вземания, дългове и финансова информация
Събиране вземания, дългове, посредничество изкупуване дългове, ипотеки, посредничество при рефинансиране и
кредитиране
Дължат Ви пари–Ние сме с Вас !
Събиране на просрочени вземания от длъжниците.
а/ Проверка финансовото състояние на длъжника;
б/ Лични контакти с длъжника и с кредитора;
в/ Подписване на договори за изплащане на вземането.
1. Финансова помощ и посредничество при кредитиране.
2. Посредничество при рефинансиране,
3. Изкупуване на дългове. Изкупуване изкупуване ипотеки – посредничество.
4. Правни консултации - банкови проблеми, проблеми с кредити, трудови спорове, търговски дела, проблеми с недвижими
имоти, фирмени договори, съдебно и извънсъдебно събиране на вземания, семейни проблеми, наследствени проблеми,
глоби, наказания, проблеми с администрации и институции – държавни и общински, ипотеки, запори, възбрани и други.
5. Поемане цялостното събиране на задължения.
6. Бизнес съвети и услуги за бизнеса.
Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24
www.turgovebg.com
E-mail: turgove.bg@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54463/sybirane-na-vzemaniya-dylgove-i-finansova-informaciya

Нимекс Турс - Почивки, екскурзии и круизи
Ние Ви предлагаме разнообразни екскурзии и почивки в нашата красива страна България. Организираме пътувания по
черноморието, планинските курорти, семейни и индивидуални ваканции, екскурзии за деца и Бизнес туризъм. Нашата
агенция разполага и с богата гама интересни оферти за круизи, самолетни и автобусни програми до зашеметяващи
места в Европа, Азия, Америка, Африка и Близкия изток. Качество и оттлични цени, дори и за най-взискателните
клиенти ще откриете в листата на Нимекс турс.
http://obiavidnes.com/obiava/54462/nimeks-turs---pochivki-ekskurzii-i-kruizi

Център за природна медицина и гладолечение Д-Р ВЕРГИНИЯ ГЕОРГИЕВА
В Център за природна медицина и гладолечение Д-Р ВЕРГИНИЯ ГЕОРГИЕВА гарантирате пълноценната си почивка,
съчетана с пречистване на тялото и духа, благодарение на подбран режим на хранене, масажи, разкрасителни терапии,
чист въздух. Ползва се наша българска система, основана на плодово-чаена щадяща диета, безвредни медикаменти и
пробиотици. Йонна детоксикация, апитерапия, билколечение, физиотерапия, аурикулотерапия, климатолечение,
психотерапия, акупресура, водолечение.
http://obiavidnes.com/obiava/54461/centyr-za-prirodna-medicina-i-gladolechenie-d-r-verginiya-georgieva

Строителни Ремонти и Довършителни Работи: Извършва
0892379579
ШПАКЛОВКИ.
ЛАТЕКС.
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ PVC ДОГРАМА И ВРАТИ С ПОСТАВИЯНЕ НАЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ.
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МАЗИЛКИ,
ЗАМАЗКИ.
ЗИДАРИЯ
0892379579
http://obiavidnes.com/obiava/54460/stroitelni-remonti-i-dovyrshitelni-raboti-izvyrshva

0887232146, фини шпакловки, и гипсова шпакловка, часно лице,започване веднага
0887232146.ЗИМНА ПРОМОЦИЯ ДО КРАЯ НА МАРТ.
С ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО.
ФИНИ ШПАКЛОВКИ.
ГИПСОВА ШПАКЛОВКА.
ЛАТЕКС ЦВЕТЕН И БЯЛ.
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ PVC ДОГРАМА И ВРАТИ С ПОСТАВИЯНЕ НАЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ.
ГИПСОВА МАЗИЛКА,
ПРЪСКАНА МАЗИЛКА.
МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА.
ЗАМАЗКИ.
ЗИДАРИЯ.
БЪРЗО КОРЕКНО.ЦЕНИТЕ СА РАЗУМНИ.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
КАЧЕСТВОТО СЕ ВИЖДА НА МОМЕНТА.
http://obiavidnes.com/obiava/54459/0887232146-fini-shpaklovki-i-gipsova-shpaklovka-chasno-licezapochvane-vednaga

Продавам ЛЕКАРСКИ кабинета
Кабинетите са два съответно 24 кв и 26 кв , оборудвани , обзаведени и работещи. Намират се в частен медицински
център Княжево . с акт 16
СОБСТВЕНИК : 0878508787 - Кръстев
http://obiavidnes.com/obiava/54458/prodavam-lekarski-kabineta

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за Xerox Phaser 3117, 3140, PE 220, 120 WC 3119
Цени за зареждане:
Xerox Phaser 3117, Зареждане на тонер касета, - 36,00 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета за 1500копия – 36.00 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 1500 копия – 46,80 лв. с ДДС
Xerox Phaser 3140, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 2500 копия –
50.40 лв. с ДДС
Xerox PE 220, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 3000 копия –
48.00 лв. с ДДС
Xerox PE 120, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 3500 kопия –
42.00 лв. с ДДС
Xerox PE 120, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип за 5000 kопия –
60.00 лв. с ДДС
Xerox WC 3119, Зареждане на тонер касета и ресетиране на чип, 3к – 42.00 лв. с ДДС
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери; www.arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/54457/zarejdane-na-toner-kaseti
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Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за Samsung ML 1510/1710, 1610, 1660/1665, 1640/2240, 1660/1665,
SCX 4016/4216, 4300, 4521F, 4600/4623
Цени за зареждане с ДДС:
Samsung ML 1510/1710, Зареждане на тонер касета за 3000 kопия – 36.00лв.
Samsung ML 1610, Зареждане на тонер касета за 2000 kопия – 33.60 лв.
Samsung ML 1660/1665, Зареждане на тонер касета за 1500 kопия – 38.40 лв.
Samsung ML 1660/1665, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 1500 kопия 46,80 лв.
Samsung ML 1640/2240, Зареждане на тонер касета за 1500 копия – 33.60 лв.
amsung ML 1640/2240, Зареждане на тонер касета /стартова за 700 копия/ - 32.40 лв.
Samsung SCX 4016/4216, Зареждане на тонер касета за 3000 kопия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4300, Зареждане на тонер касета за 2000 копия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4300, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 2000 копия – 46,80 лв.
Samsung SCX 4521F, Зареждане на тонер касета за 1500 kопия – 33.60 лв.
Samsung SCX 4521F, Зареждане на тонер касета за 3000 копия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на стартова тонер касета за 1500 копия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 1500 копия 50.40 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 2500 копия 54.00 лв.
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери; www.arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/54456/zarejdane-na-toner-kaseti

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022/ P1005/1006/1505/4/4+/5
Цени за зареждане с ДДС:
HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022, Зареждане на тонер касета за 2000 копия –
36.00 лв.
HP P1005/ P1006, Зареждане на тонер касета за 1500 копия – 36.00 лв.
HP P1005/ P1006, Зареждане на тонер касета за 700 копия /стартова/ - 33.60 лв.
HP P1505, Зареждане на тонер касета за 1000 копия /стартова/ - 33.60 лв.
HP P1505, Зареждане на тонер касета за 2000 копия – 36.00 лв.
HP 4/4+/5, Зареждане на дълбока тонер касета за 8800 копия – 62.40 лв.
HP 4/4+/5, Зареждане на плитка тонер касета за 6800 копия – 52.80 лв.
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техwww.arbikas.comника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери;
http://obiavidnes.com/obiava/54455/zarejdane-na-toner-kaseti

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за Brother DCP 7010/7020/HL 2030/2040/2070/2075/2140/2150/2170/MFC 7220/7225/7420/7820
Цени за зареждане с ДДС:
Brother DCP 7010/7020, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Brother HL 2030/2040, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Brother HL 2070/2075, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Brother HL 2140/2150/2170, Зареждане на тонер шпула за 1500 копия – 33.60 лв.
Brother HL 2140/2150/2170, Зареждане на тонер шпула за 2600 копия – 38.40 лв.
Brother MFC 7220/7225, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
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Brother MFC 7420/7820, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери; www.arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/54454/zarejdane-na-toner-kaseti

42 лв Промоционална Цена за Шперплат хидрофобен
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/54453/42-lv-promocionalna-cena-za-shperplat-hidrofoben

Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние
Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника, за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този
анализ, дава здравния статус на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от сто показатели за Вашето
здраве и ще бъдат отчетени най-ранни признаци на клетъчна промяна в органите и тъканите.
Дори да има единични клетки с патологични промени, анализаторът може да улови промените на тези клетки и да
прогнозира болестта, като по този начин дава възможност да предотвратите различните хронични заболявания.
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 700лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/54452/kvantov-analizator---kompyutyrna-diagnostika-na-zdravoslovnoto-systoyanie

Светлана 99 ЕООД - Заваряване на цветни метали и техните сплави
Фирма "Светлана 99" ЕООД е създадена преди две десетилетия и продължава да е лидерът в заваряване на цветни
метали. Занимава се със заваряване, както и с преподаване по практика в заваряването. Провеждала е курсове по
заваряване без откъсване от прoизводството в продължение на 8 години към КЗУ.Съвременно оборудвано ателие,
професионална техника и материали, прецизно изпълнение на заварките. Специалистите заваряват следните метали:
цамови сплави, алуминий и неговите сплави, магнезий, алпака, неръждавейка, чугун, месинг, мед, титан, бронз. Заваряване
на черни стомани. Заваряване и на специални стомани. Заварки на глави и блокове на двигатели, скоростни кутии
картери, водни и маслени радиатори, климатици, вилки, интерколери, тръбопроводи носачи за коли, камиони и тежки
машини. Заваряване на тоководещи шини и компесатори към ВЕЦ, ТЕЦ и АЕЦ. Заваряване на самолетни детайли и на
детайли за космоса. Правим и цветна дефектоскопия на блокове, глави и др. както и на заварените детайли.
http://obiavidnes.com/obiava/54451/svetlana-99-eood---zavaryavane-na-cvetni-metali-i-tehnite-splavi

Вулканични камъни
Вулканични камъни
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Релакс с горещи вулканични камъни ! Масажът с горещи камъни (стоун терапия),
е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване. При контакт с тялото предварително затоплените гладки
лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия,
добро здраве и душевна хармония.
Комлект 30 бр камъни- цена 290 лв
Подгряващ съд 18 литра - цена 289 лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/54450/vulkanichni-kamyni

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/54449/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ . ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
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ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/54448/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/54447/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

motorna reza4ka za durva
4isto nova benzinova reza4ka nee original, no za doma6ni potrebi q biva.pra6tam po ekont
http://obiavidnes.com/obiava/54446/motorna-reza4ka-za-durva

replika na samsung galaxy S2
TELEFONAT E 4ISTO NOV S ETIKET NA DISPLEQ. VSI4KI EKSTRI ZA MODELA. PRA6TAM PO EKONT
http://obiavidnes.com/obiava/54445/replika-na-samsung-galaxy-s2

replika na samsung galaxy S2
TELEFONAT E 4ISTO NOV S ETIKET NA DISPLEQ. VSI4KI EKSTRI ZA MODELA. PRA6TAM PO EKONT
http://obiavidnes.com/obiava/54444/replika-na-samsung-galaxy-s2

Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
sofdrinks@abv.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/54443/predlagam-da-rabotim-zaedno

Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54442/predlagam-da-rabotim-zaedno

Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54441/predlagam-da-rabotim-zaedno

Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54440/predlagam-da-rabotim-zaedno

Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54439/predlagam-da-rabotim-zaedno
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Търся пазач-портиер
Пазач - портиер
Описание и
Изисквания:
Работното време е от 18 до 08ч. Почивните дни целодневно. Обекта се охранява и от СОТ има и куче и легло . Обекта се
намира в Илиянци.Дежурствата са през два дена.
Заплащането е 10 /десет/ лв. на дежурство,15/петнадесет/ целодневните.
Тел. за контакт 938-61-21 или 0888-592-661
http://obiavidnes.com/obiava/54438/tyrsya-pazach-portier

Търся пазач-портиер
Пазач - портиер
Описание и
Изисквания:
Работното време е от 18 до 08ч. Почивните дни целодневно. Обекта се охранява и от СОТ има и куче и легло . Обекта се
намира в Илиянци.Дежурствата са през два дена.
Заплащането е 10 /десет/ лв. на дежурство,15/петнадесет/ целодневните.
Тел. за контакт 938-61-21 или 0888-592-661
http://obiavidnes.com/obiava/54437/tyrsya-pazach-portier

Търся пазач-портиер
Пазач - портиер
Описание и
Изисквания:
Работното време е от 18 до 08ч. Почивните дни целодневно. Обекта се охранява и от СОТ има и куче и легло . Обекта се
намира в Илиянци.Дежурствата са през два дена.
Заплащането е 10 /десет/ лв. на дежурство,15/петнадесет/ целодневните.
Тел. за контакт 938-61-21 или 0888-592-661
http://obiavidnes.com/obiava/54436/tyrsya-pazach-portier

Фризьорски салон в кв. Дървеница
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик и за маникюр.Мястото за козметик разполага с
кошетка и комбайн 8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250 лв.И 130 лв наем на месец за
маникюристка .За повече информация на тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/54435/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

Фризьорски салон в кв. Дървеница
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик и за маникюр.Мястото за козметик разполага с
кошетка и комбайн 8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250 лв.И 130 лв наем на месец за
маникюристка .За повече информация на тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/54434/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

Фризьорски салон в кв. Дървеница
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик и за маникюр.Мястото за козметик разполага с
кошетка и комбайн 8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250 лв.И 130 лв наем на месец за
маникюристка .За повече информация на тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/54433/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

Фризьорски салон в кв. Дървеница
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик и за маникюр.Мястото за козметик разполага с
кошетка и комбайн 8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250 лв.И 130 лв наем на месец за
маникюристка .За повече информация на тел:0898607850;0884195574
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http://obiavidnes.com/obiava/54432/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

Фризьорски салон в кв. Дървеница
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик и за маникюр.Мястото за козметик разполага с
кошетка и комбайн 8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250 лв.И 130 лв наем на месец за
маникюристка .За повече информация на тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/54431/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

НОЩУВКИ ИЗГОДНО В ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54430/noshtuvki-izgodno-v-luksozen-hotel

НОЩУВКИ ИЗГОДНО В ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54429/noshtuvki-izgodno-v-luksozen-hotel

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54428/evtini-hotelski-stai-pod-naem

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
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всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54427/evtini-hotelski-stai-pod-naem

ЛУКС СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54426/luks-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni

ЛУКС СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54425/luks-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni

ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54424/hotelski-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni-moje-i-mesechen-naem

ЛУКС СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
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сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54423/luks-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54422/evtini-hotelski-stai-pod-naem

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.
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/54421/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Собственик продава етаж от къща с двор-София-център
Собственик продава първи самостоятелен етаж/плоча/ от масивна двуетажна къща с двор в центъра на
София.Етажът се състои от четири помещения на теракот,тоалетна и баня и сутеренен
апартамент-32кв.м.,коридор,две стаи с мраморна настилка,камина,тоалетна и баня.Разрешение за надстрояване.Зад
къщата има 200кв.м.незастроени от двора за паркинг на коли или за строителство на друга къща.Дворът е заграден с
двуметрова тухлена ограда.Къщата е лицева.Имотът е на тихо и озеленено и същевременно комуникативно,бизнес
място-до
метро,трамваи,банки,офиси.Етажът
е
с
отделен
вход
и
е
подходящ
за
кантора,заведение,кабинет,живеене.Имотът е с перспектива за жилищно строителство.68 000eur.,0878695892
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http://obiavidnes.com/obiava/54420/sobstvenik-prodava-etaj-ot-kyshta-s-dvor-sofiya-centyr

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
онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
http://obiavidnes.com/obiava/54419/elektronna-cigara

ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подочистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подочистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор ,Антирадар,Лодка за захранка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -159лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
5 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
6 Риболовен сонар 150лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 46лв
9 Химикалка с вградена камера -60 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 27 лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
16 Вибриращ колан 65лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
18 Козметични продукти на Dr. Juchheim Cosmetics 60 -99лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23 Кухненско ренде Найсер Дайсер плюс 59лв
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 700лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
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За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
BGmag.net.
www.miramarket.net
miramarket.net.
www.shopbg.info
shopbg.info.
www.tehno.shopbg.info
tehno.shopbg.info.
www.miramarket.eu
miramarket.eu.
www.market99.net
Market99.
http://obiavidnes.com/obiava/54418/detoksikator-elektricheska-podochistachkastiym-moph-5-peynt-zuum

Модул В - Курс по хипноза и трансперсонална хипнотерапия за интересуващи се и
професионалисти 28.01.2013 - 01.02.2013
ПРОГРАМА НА ТРЕНИНГА:

Модул В
28 януари - 01 февруари 2012 г.
Основи на хипнотерапията (50 часа)
Разлики между хипноза и хипнотерапия.
Приложение на хипнозата за терапеветични цели. Принципи на хипнотерапията.
Директивни и индирективни методи в хипнотерапията.
Хипнотични и постхипнотични внушения.
Придобиване на умения за изграждане на действащи вербални внушения.
Хипноанализа.
Принципи на ериксонианската хипнотерапия.
Екзистенциална хипнотерапия.
Приложение на хипнотерапията за освобождаване от вредни навици: преяждане/проблеми с теглото, тютюнопушене,
зависимости (наркомании, алкохолизъм, хазарт, интернет и др.), гризене на ноктите, нервни навици.
Приложение на хипнотерапията за редуциране на стреса и генерализираната тревожност.
Подходи при хипнотерапия на паническо разстройство, депресии, специфични фобии и страхове, обсесии,
прокрастинация, посттравматични стресови разстройства.
Разрешаване на проблеми, свързани със забравяне, главоболие и други хронични болки, импулсивност, безсъние, кошмарни
сънища, вина или срам, негативно мислене, несигурност, ниска себеоценка, сценична треска, говорене пред публика,
тревога при публични изяви, неподходящи връзки, ревност, творчески блокажи.
Хипнотерапия за достигане на по-високи спортни постижения, развиване на бизнес умения, модификация на поведението,
подобряване на уменията, подобряване на паметта, планиране на кариерата.
Индуциране на хипнотична анестезия и приложението й в медицината и стоматологията.
Хипнотерапия с хронично болни и раково болни.
Хипнотерапия със семейни двойки/партньори, възрастни и деца.
Разглеждане на случаи от практиката.
Структуриране на терапевтичната практика на професионално практикуващите.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.eu
http://obiavidnes.com/obiava/54417/modul-v---kurs-po-hipnoza-i-transpersonalna-hipnoterapiya-za-interesuvashti-se-i-pr
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VIP Инсайтинг интензивно дишане (IBI) 30.01.2013 - 31.01.2013
Заповядайте на:
30 и 31 януари - 19 часа
(резервна дата 1 февруари - 19 часа)

Моля, желаещите да заявят участието си предварително, тъй като местата са ограничени!

Акценти:
- Ограничен брой участници във всяка група - до 15 човека (затова можете да вземете участие в подобна практика само
след предварително заявяване за участие);
- Дишането се провежда обикновено в делнични дни от 19 до 22 часа;
- Поради по-малкия брой участници, инструкторите са изцяло на ваше разположение по време на цялата сесия;
-IBI се провежда в ставащата все по-популярна звукоизолирана зала, създадена специално за тази цел ("Утробата").
Дизайнът й е пригоден специално за сесии по дишане и различни InSighting тренинзи и преживелищни модули - с
високо-технологична вентилационно-климатизираща система, професионална озвучителна апаратура, приглушено и
създаващо уют осветление с лампи от хималайска сол (която има и позитивен здравословен ефект върху дихателната
система) и върху закупени специално за целта матраци, така че не е необходимо да носите нищо (постелки, одеала и
т.н.), освен самите себе си :);
-Силни, вдъхновяващи и трансформиращи сесии, дължащи се на невероятната атмосфера, подкрепящата среда,
катализиращата промяната колективна енергия и опитните инструктори, които обезпечават оптималното протичане
на пътешествието навътре;
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.eu
http://obiavidnes.com/obiava/54416/vip-insayting-intenzivno-dishane-ibi--30012013---31012013

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413-Услуги За Цялата Страна
Частен детектив-Детективска агенция Фокс.
Предлага детективски услуги от частни детективи-висококвалифицирани!
Извършва цялостни разследвания-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с частните детективи, които са
бивши служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
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E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/54415/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413-uslugi-za-cyalata--strana

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/54414/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Семена от Пауловния
Продавам семена от Пауловния Томентоса/Paulownia tomentosa - 6000 броя за 18лв. Разсад от Пауловния Томентоса един
брой - 0,80лв. Фиданка от Пауловния Томентоса един брой - 5 лв. Семена от Пауловния Елонгата /Paulownia Elongata 5000
броя за 20лв. Семена от Пауловния Шан Тонг/Paulownia Shan Dong 5000 броя за 20лв. Доставка със спедиторска фирма по
желание на клиента.
http://obiavidnes.com/obiava/54413/semena-ot-paulovniya

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/54412/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/54411/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet
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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/54410/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/54409/syzdayte-si-nova-pechelivsha-rabotna-sreda-v-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/54408/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-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/54407/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet

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.
0877327436
discretdetectivebg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/54406/detektivska-agenciya---diskret

Детективска агенция АЯКС Частен детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
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4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/54405/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

0882551735 Довършителни ремонти,започване веднага
0887232146 фини шпакловки и гипсови шпакловки,часно лице...започване веднага....
***0887232146***
-ФИНИ ШПАКЛОВКИ.
-ГИПСОВА ШПАКЛОВКА.
-ЛАТЕКС БЯЛ И ЦВЕТЕН.
-ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
-ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ ПВЦ ДОГРАМА И ВРАТИ С ПОСТВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ.
-ГИПСОВА МАЗИЛКА.
-МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА.
-ПРЪСКАНА МАЗИЛКА.
-ВЛАЧЕНА МАЗИЛКА.
-ЗАМАЗКИ.
-ЗИДАРИЯ.
БЪРЗО,КОРЕКНО,РАЗУМНИ ЦЕНИ,МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА.
ЧАСНО ЛИЦЕ.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА...
0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/54404/0882551735-dovyrshitelni-remontizapochvane-vednaga

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-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
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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://obiavidnes.com/obiava/54403/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/54402/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
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Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54401/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/54400/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
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малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54399/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/54398/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

Искате ли допълнително пари?
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
ЕТО ТУК >>> http://easymoneybg.ovo.bg/
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/54397/iskate-li-dopylnitelno-pari

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
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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/54396/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Адаптор DVD Slim -> 2.5" (6.35 cm) SATA HDD/SSD
Адаптор DVD Slim -> 2.5" (6.35 cm) SATA HDD/SSD
http://obiavidnes.com/obiava/54395/adaptor-dvd-slim---25-635-cm-sata-hddssd

Razer BlackWidow™ 2013
Razer BlackWidow™ 2013, програмируеми бутони с макро функция, USB
http://obiavidnes.com/obiava/54394/razer-blackwidow-2013
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