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ТЮТЮН - номер 1 в България +безплатна доставка
ПРЕДЛАГАМ ТЕХНОЛОГИЧНО ОБРАБОТЕН И НАРЯЗАН ТЮТЮН
-СОРТ.ВИРДЖИНИЯ
-ПЪРВО КАЧЕСТВО(СРЕДНО СИЛЕН)
-ТЕХНОЛОГИЧНО ОБРАБОТКА ПО ПРОЦЕДУРА
-ЛЕНТИЧКИ НА 06 И 0.7ММ
-БЕЗ ПРАХ БЕЗ КЛЕЧКИ.
-МАЛБОРО-70 лв.кг--2кг.130 лв.+безплатна доставка
-КАМЕЛ-70 лв.кг--2 кг,130 лв.+безплатна доставка
-ДАВИДОФ-70 лв.кг.--2кг,130 лв.+безплатна доставка
-МУРАТИ-70 лв.кг.--2кг,130 лв.+безплатна доставка
-ВИНСТОН-70 лв.кг.--2кг,130 лв.+безплатна доставка
-ЗЛАТНА ВИРДЖИНИЯ-70 лв.кг-- 2кг,130 лв.+безплатна доставка
-СТАНДАРТНА ВИРДЖИНИЯ-60 лв.кг.2кг 110 лв.+безплатна доставка
-ЗА ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ
ТЕЛ.0876174042
http://obiavidnes.com/obiava/55119/tyutyun---nomer-1-v-bylgariya-bezplatna-dostavka

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 Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/55162/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА ELIPS, с картомайзер-2бр-99лв
ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА ELIPS, с картомайзер-2бр-99лв
Предлагаме ви още една добра възможност за отказване на цигарите.
Уникална, красива, дискретна това е новата електронна цигара ЕЛИПС, със своя изящен дизайн и с изключително
добрата работа на батерията( 350mAh литии-полимер, с възможност да пушете цигарата докато тя се зарежда) и
картомайзера, Вие ще се наслаждавате и няма да почуствате никога нужда към стария си навик - нормалната цигара!
Комплекта включва :
- две батерии
-два картомайзера
-зарядно у-во комплект
-упътване за експлоатация
гаранционен срок- 30 дни . Цена 99лв.
произход- Китай
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/55161/elektronna-cigara-elips-s-kartomayzer-2br-99lv
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ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОРИ-3 варианта
Контрол за вашето здраве!ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото.
В процеса на детоксикация, тялото отделя токсините като частици, оцветяващи водата в различен цвят. По тях може
да се съди за органите, които се пречистват:
Цвят на частиците
1.Черен 2.Черни частици 3.Кафяв 4.Тъмнозелен 5.Оранжев 6.Червен 7.Бели, подобни на сирене частици 8.Бяла пяна
9.Жълто-зелени
Част от тялото, която се детоксикира или отделящо се вещество
1.Черен дроб 2.Тежки метали 3.Детоксикация от отровите в черния дроб, от никотин и клетъчни 4.Жлъчка
5.Детоксикация на ставите 6.Пречистване на кръвта 7.Кръвни съсиреци 8.Пречистване на лимфната система
9.Пречистване на бъбреците, жлъчката, отделителната и половата система
вариянт;1
Детоксикатор-ST-901A "- моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 285лв./////////
вариянт;2
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА ! КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв.////// !
ДЕТОКСИКАТОР нов -350лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
вариянт;3
Детоксикатор – компактен 220
Метален куфар . 1 Електрод в комплекта.
Уредът съчетава предимството на компактен модел – размер на куфара 32 х 21 х 14 см – и възможностите на
класическия модел.
Режим на работа – универсален - 70+/30
Моделът е без инфрачервен колан за подгряване, 1 режима на работа при йонна детоксикация
Предназначен за домашна употреба.Цена 180лв
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/55160/detoksikator

универсална подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
Електрическа Подочистачка за бързо и лесно почистване на дома.
Добра възможност да улесните труда на вашата съпруга.Купете и подарете!
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
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когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Малка 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/. Цена 49лв
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/55159/universalna-podochistachka-za-byrzo-pochistvane-na-vashiya-dom

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/55158/detektivska-agenciya---diskret

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/55157/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

всякакви бързи дърводелски поправки по домовете и офиси
Професионален ремонт на мебели монтаж и демонтаж.Регулиране вратички на шкафове гардердби 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
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http://obiavidnes.com/obiava/55156/vsyakakvi-byrzi-dyrvodelski-popravki-po-domovete-i-ofisi

Работете за себе си с Oriflame
Станете консултант
Без значение дали искате просто да поръчвате 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 30% отстъпка от цената в каталога.
Да си независим консултант на Орифлейм е забавно, лесно и възнаграждаващо!Всичко, което трябва да можете да
правите, е да имате желание за работа, да сте комуникативни, да бъдете открит и общителен човек, да имате ясни
цели, да сте готови да се учите и променяте. В днешно време все повече хора търсят алтернативни начини за
осигуряване на приходи и Директните продажби са идеално средство за това. Този вид бизнес е за всички хора, които
ценят личната си свобода, свободното време със семейството и приятелите. 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. 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
и
онлайн
http://bg.oriflame.com/recruits/online-registration-consultant.jhtml?content=&amp;_requestid=2374319 моят
номер е 349785 и се попълва в полето код на спонсора. Свържете се с мен за повече информация.

на:
консултански

http://obiavidnes.com/obiava/55155/rabotete-za-sebe-si-s-oriflame

Акита Inu кученца
Акита Inu кученца внесени мъже Доку от Astra Развъдници самурай iasiki!
Роден на 25 ноември 2012 други две оранжеви и бели кучки!
vvv.akitainu.co.rs
Тел: +381656641660
Е-мейл: kazukigo@hotmail.com
Facebook: Казуки движение Магда
Собственик: Магда Бадиу, E
http://obiavidnes.com/obiava/55154/akita-inu-kuchenca

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 --->
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55153/30-50-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/55152/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo

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/55151/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
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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/55150/30-50-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/55149/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

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/55148/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/55147/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения. Освобождаваме от длъжност и отговорност
за 1 ЧАС.
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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/55146/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55145/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
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и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55144/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

0887232146 Фини и гипсови шпакловки,започване веднага
*****0887232146*****
-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.0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/55143/0887232146-fini-i-gipsovi-shpaklovkizapochvane-vednaga

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 ,
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издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55142/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

A4Tech D-60FX-1 DustFree HD
A4Tech D-60FX-1 DustFree HD, оптична, 1000dpi, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/55141/a4tech-d-60fx-1-dustfree-hd

A4Tech D-60FX-2 DustFree HD
A4Tech D-60FX-2 DustFree HD, оптична, 1000dpi, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/55140/a4tech-d-60fx-2-dustfree-hd

A4Tech D-60FX-3 DustFree HD
A4Tech D-60FX-3 DustFree HD, оптична, 1000dpi, зелена на точки, USB
http://obiavidnes.com/obiava/55139/a4tech-d-60fx-3-dustfree-hd

A4Tech KM-72620
A4Tech KM-72620, комплект клавиатура & мишка, бели, PS/2
http://obiavidnes.com/obiava/55138/a4tech-km-72620

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/55137/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/55136/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/55135/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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/55134/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Детективска Агенция Фокс-изневери,разследва,проучва,доказва...
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
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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/55133/detektivska-agenciya-foks-izneverirazsledvaprouchvadokazva

Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt"
Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt"
Отслабвате без диета
Само с помощта на естествената топлина на тялото ви
Разтеглив, неопренов материал осигурява опора за гърба.
Подходящ за талия размери от 70 до 100 см
Разтеглив неопрен материал за задържане на топлината, еластичност и комфорт.
Може да се носи под дрехите.Идеален за мъже и жени.
-Снабден е с пет ципа за затваряне и монтаж на тялото по избор.
Може да се използва, и като тренирате.Цена: 25 лв.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/55132/reguliruem-kolan-za-otslabvane--slimming-belt

Уред за сребърна вода
Уред за сребърна вода
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 6 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България.Цена 78лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
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www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/55131/ured-za-srebyrna-voda

Курс по френски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по френски език по системата ECHO, начално ниво. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало: 06.02.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55130/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по италиански език – второ ниво
Учебен център Орбис предлага курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto Italiano.
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителността на
курса е 80 часа, провежда се два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 19.00 до 21.00 часа. Цена 250лв. Начало:
28.01.13г. Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55129/kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

Начален курс по италиански език
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена: 250 лева. Начало:
21.01.2013г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55128/nachalen-kurs-po-italianski-ezik

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.

Страница 12/108

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.01.2013

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/55127/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Продавам тристаен апартамент
Тристаен тухлен апартамент. подова настилка теракот, паркет , ламинат. Апартаментът е на среден етаж и се
състои от дневна-кухня, две спални, баня- тоалет отделно , антре. С качествени материали- теракот, ламинат ,паркет ,
PVC дограма .
Местоположение:Сградата се намира в кв. Погреби , на комуникативно място, в съчетание с невероятна морска и
градска панорама, тишина и спокойствие.
Сграда:Тухлена сграда. Малко на брой апартаменти. Високо ниво на качество на строителство.
Предимства:Апартаментът е с добро изложение, намира се в спокоен район с достатъчно места за паркиране с удобен и
бърз градски транспорт, на 10 минути пеша от Катедралата с панорамна гледка към Аспаруховия мост . Възможност
за нанасяне веднага.
http://obiavidnes.com/obiava/55126/prodavam-tristaen-apartament

Продавам двустаен апартамент
Двустаен тухлен апартамент с площ 65 кв.м в нова сграда . Подовите настилки са паркет и теракот в много добро
състояние . Апартаментът е саниран , с ПВЦ дограма . Апартаментът се предлага до ключ .
Местоположение:Двустаен тухлен апартамент в близост до Колхозен пазар . В близост има училища , детска градина и
болница . Удобен градски транспорт . Жилището е разположено на лесно и достъпно място .
Сграда:Намира се в новопостроена тухлена сграда завършена през 2009 г.
Предимства:Апартаментът е в нова тухлена сграда .Намира се в тих и спокоен квартал с добра локация. С възможност
за закупуване на партерен гараж в сградата на стойност 6000 евро . Възможност за нанасяне - Веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/55125/prodavam-dvustaen-apartament

Продавам едностаен апартамент
Едностаен апартамент с Площ: 43, 42 кв. м.. Квадратури: Хол: 17,6 кв. м. Балкон: 6,9 кв. м. Кухня: 7,89 кв. м. Баня +
тоалетна: 3,8 кв. м. Коридор: 7,1 кв. м.
Местоположение:Блока е разположен сред много зеленина, простор и чист въздух и същевремнно е в близост до добре
уредена инфраструктура на квартала!
Сграда:Панелна сграда с добре поддържани общи части . Жилището е на 7 ми етаж от общо 8 има асансьор, метална
врата и дървена дограма. Южна гарсониера с морска панорама във Владиславово от 1979 г.
Предимства:Купувате имот, който се намира в най-уредения квартал на града! В близост до няколко хипермаркета,
спирки, градини и училища! Паркоместа в изобилие! С възможност за нанасяне -Веднага!
http://obiavidnes.com/obiava/55124/prodavam-ednostaen-apartament

Продавам едностаен апартамент
Едностаен апартамент с площ от 40 м2, състои се от 2 стаи: кухня на теракот, спалня на ламинат, ПВЦ дограма, баня
с тоалет - след ремонт, включително сменени тръби, тераса пред кухнята, климатик, мебелировка, към апартамента
има и изба, етаж 8/9, изложение запад .
Местоположение:Панелен блок с асансьор. Отлични общи части на входа, със сменена дограма. Апартаментът е на
среден етаж с асансьор .
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Сграда:Жилището се намира в близост до главен булевард Цар Освободител и 3-ти март . В непосредствена близост до
училища и детски градини , хипермаркети.
Предимства:Апартаментът се намира в тих и спокоен район с добра комуникация , удобен транспорт детски градини,
училища. Жилището е след ремонт . Възможност за нанасяне -Веднага !
http://obiavidnes.com/obiava/55123/prodavam-ednostaen-apartament

Здравейте момичета моето име е петър иванов тъмнокос на 26 годишен 55 килограма от град софия и живея на адрес
люлин 1 и уникалното описание на обявата която е пусната от този потребител че търся спешно секс запознанства със
млади и симпатични и неопитни момичета до 30 годишна въздраст предлагам еротични удоволствия и обичам да правя
апсолютно всичко обичам и да лижам сладките ви пиченча правя го само за удоволствие и на пълно безплатно няма
значенйе коя си но просто си търся поне едно момиче може и да бъдем като приятели и да се разбира ме и да се споделя
ме давамата с теб моля тази обява е само за сериозни господа и искам да чуя само женските гласчета по телефона за
повече информация от петър иванов ви очаква на телефон за връзка е. 0877637211 дискретно успехи
http://obiavidnes.com/obiava/55122/zdraveyte-momicheta-moeto-ime-e-petyr-ivanov-tymnokos-na-26-godishen-55-kilograma-

Моля тази обява е само за момичета виж уникалното описание на обявата
Здравейте момичета моето име е петър иванов тъмнокос на 26 годишен 55 килограма от град софия и живея на адрес
люлин 1 и уникалното описание на обявата която е пусната от този потребител че търся спешно секс запознанства със
млади и симпатични и неопитни момичета до 30 годишна въздраст предлагам еротични удоволствия и обичам да правя
апсолютно всичко обичам и да лижам сладките ви пиченча правя го само за удоволствие и на пълно безплатно няма
значенйе коя си но просто си търся поне едно момиче може и да бъдем като приятели и да се разбира ме и да се споделя
ме давамата с теб моля тази обява е само за сериозни господа и искам да чуя само женските гласчета по телефона за
повече информация от петър иванов ви очаква на телефон за връзка е. 0877637211 дискретно успехи
http://obiavidnes.com/obiava/55121/molya-tazi-obyava-e-samo-za-momicheta-vij-unikalnoto-opisanie-na-obyavata

Легализация и преводи в СОФИЯ
Преводаческа Агенция НОВ ВЕК - Вашият партньор за осъществяване на експресни и надеждни професионални устни и
писмени преводачески услуги. Осъществяваме преводи и легализация от и на английски, руски, сръбски, немски, турски,
гръцки, молдовски, Иврит и испански език. Осигуряваме за нашите клиенти заверка с Апостил (Apostille) в Дирекция
„Консулски отношения“ на Министерство на външните работи и легализация във всички чужди посолства в Република
България, както и заверка „подписа на преводача“.Без значение от сложността и обема на текстовете, можете да
разчитате на нас при взимане на най-подходящите решения по отношение на Вашите индивидуални езикови
потребности.
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 0895 60 71 50
Имейл: sofia@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/55120/legalizaciya-i-prevodi-v-sofiya

ТЮТЮН - номер 1 в България +безплатна доставка
ПРЕДЛАГАМ ТЕХНОЛОГИЧНО ОБРАБОТЕН И НАРЯЗАН ТЮТЮН
-СОРТ.ВИРДЖИНИЯ
-ПЪРВО КАЧЕСТВО(СРЕДНО СИЛЕН)
-ТЕХНОЛОГИЧНО ОБРАБОТКА ПО ПРОЦЕДУРА
-ЛЕНТИЧКИ НА 06 И 0.7ММ
-БЕЗ ПРАХ БЕЗ КЛЕЧКИ.
-МАЛБОРО-70 лв.кг--2кг.130 лв.+безплатна доставка
-КАМЕЛ-70 лв.кг--2 кг,130 лв.+безплатна доставка
-ДАВИДОФ-70 лв.кг.--2кг,130 лв.+безплатна доставка
-МУРАТИ-70 лв.кг.--2кг,130 лв.+безплатна доставка
-ВИНСТОН-70 лв.кг.--2кг,130 лв.+безплатна доставка
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-ЗЛАТНА ВИРДЖИНИЯ-70 лв.кг-- 2кг,130 лв.+безплатна доставка
-СТАНДАРТНА ВИРДЖИНИЯ-60 лв.кг.2кг 110 лв.+безплатна доставка
-ЗА ГОЛЕМИ КОЛИЧЕСТВА ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ
ТЕЛ.0876174042
http://obiavidnes.com/obiava/55118/tyutyun---nomer-1-v-bylgariya-bezplatna-dostavka

ако разбирате малко английски и искате да спечелите пари от интернет
заповядайте-НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО: http://www.neobux.com/?rh=73616D69756D6D

моля

ако разбирате малко английски и искате да спечелите пари от интернет моля заповядайте-НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО:
http://www.neobux.com/?rh=73616D69756D6D
http://obiavidnes.com/obiava/55117/ako-razbirate-malko-angliyski-i-iskate-da-spechelite-pari-ot-internet-molya-zapovya

НОТАРИУС ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
При нотариус Елка Димитрова се изготвят и проверяват документи и се дават консултации, свързани с имоти и други
казуси, в района на град Попово.
http://obiavidnes.com/obiava/55116/notarius-elka-georgieva-dimitrova

0882551735 качествени шпакловки,започване веднага
0882551735,ФИНИ ШПАКЛОВКИ.
ГИПСОВА ШПАКЛОВКА.
-ЛАТЕКС ЦВЕТЕН И БЯЛ.
-ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
-ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ ПВЦ ДОГРАМА И ВРАТИ С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ.
-ГИПСОВА МАЗИЛКА.
-МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ.
-ЗАМАЗКИ.
-ЗИДАРИЯ.
-БЪРЗО КОРЕКНО,РАЗУМНИ ЦЕНИ,ЦЕНИ ПРИ ОГЛЕД НА ОБЕКТА ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.ЧАСНО ЛИЦЕ
******ЗАПОЧВАНЕ
http://obiavidnes.com/obiava/55115/0882551735-kachestveni-shpaklovkizapochvane-vednaga

0882551735 качествени шпакловки,започване веднага
0882551735,ФИНИ ШПАКЛОВКИ.
ГИПСОВА ШПАКЛОВКА.
-ЛАТЕКС ЦВЕТЕН И БЯЛ.
-ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
-ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ ПВЦ ДОГРАМА И ВРАТИ С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ.
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-ГИПСОВА МАЗИЛКА.
-МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ.
-ЗАМАЗКИ.
-ЗИДАРИЯ.
-БЪРЗО КОРЕКНО,РАЗУМНИ ЦЕНИ,ЦЕНИ ПРИ ОГЛЕД НА ОБЕКТА ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.ЧАСНО ЛИЦЕ
******ЗАПОЧВАНЕ
http://obiavidnes.com/obiava/55114/0882551735-kachestveni-shpaklovkizapochvane-vednaga

15.6" (39.62 cm) ACER E1-531-B8304G50Mnks
15.6" (39.62 cm) ACER E1-531-B8304G50Mnks, черен, двуядрен Celeron® B830 1.8GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, Linux, 2.4kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/55113/156-3962-cm-acer-e1-531-b8304g50mnks

Раница Lenovo B5650
Раница Lenovo B5650, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/55112/ranica-lenovo-b5650

Sony Xperia S !
Вижте хита на тази година в специализирания ни сайт, а именно Sony Xperia S - смартфонът, за който всички говорят!
http://obiavidnes.com/obiava/55111/sony-xperia-s--

Чанта Fujitsu Casual Entry Case 16
Чанта Fujitsu Casual Entry Case 16, черна, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/55110/chanta-fujitsu-casual-entry-case-16

PC Easy E826AA6DR16A512 +Подарък Lexmark Z617
PC Easy E826AA6DR16A512 +Подарък Lexmark Z617, Athlon64 3000+ 512RAM 160GB HDD DVDRW VGA G7300GS 128MB
SB7.1 Lan FDD OpticalMouse KBD, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/6221/pc_easy_e826aa6dr16a512_podaryk_lexmark_z617

Бижутерия онлайн - www.bijuteria-online.com
Бижутерия онлайн - http://www.bijuteria-online.com/ Обеци от естествени камъни, Висулки от естествени камъни, Гривни
от естествени камъни, Пръстени от естествени камъни, Гердани от естествени камъни, Гердани, колиета, гривни,
пръстени, обици, висулки, от бижутерия, Аметист Ахат Карнеол Корал Котешко око Лазурит Лунен камък Малахит
Нефрит Оникс Опал Перли Разни Розов Кварц Сардоникс Седеф Тигрово око Турмалин Тюркоаз Флуорит Халцедон Яспис
Вулканичен камък Планински кристал Характеристика
http://obiavidnes.com/obiava/55109/bijuteriya-onlayn---wwwbijuteria-onlinecom

Бижутерия онлайн - www.bijuteria-online.com
Бижутерия онлайн - http://www.bijuteria-online.com/ Обеци от естествени камъни, Висулки от естествени камъни, Гривни
от естествени камъни, Пръстени от естествени камъни, Гердани от естествени камъни, Гердани, колиета, гривни,
пръстени, обици, висулки, от бижутерия, Аметист Ахат Карнеол Корал Котешко око Лазурит Лунен камък Малахит
Нефрит Оникс Опал Перли Разни Розов Кварц Сардоникс Седеф Тигрово око Турмалин Тюркоаз Флуорит Халцедон Яспис
Вулканичен камък Планински кристал Характеристика
http://obiavidnes.com/obiava/55108/bijuteriya-onlayn---wwwbijuteria-onlinecom
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Бижутерия онлайн - www.bijuteria-online.com
Бижутерия онлайн - http://www.bijuteria-online.com/ Обеци от естествени камъни, Висулки от естествени камъни, Гривни
от естествени камъни, Пръстени от естествени камъни, Гердани от естествени камъни, Гердани, колиета, гривни,
пръстени, обици, висулки, от бижутерия, Аметист Ахат Карнеол Корал Котешко око Лазурит Лунен камък Малахит
Нефрит Оникс Опал Перли Разни Розов Кварц Сардоникс Седеф Тигрово око Турмалин Тюркоаз Флуорит Халцедон Яспис
Вулканичен камък Планински кристал Характеристика
http://obiavidnes.com/obiava/55107/bijuteriya-onlayn---wwwbijuteria-onlinecom

0882551735 качествени шпакловки,започване веднага
0882551735 качествени шпакловки,започване веднага
0882551735,ФИНИ ШПАКЛОВКИ.
ГИПСОВА ШПАКЛОВКА.
-ЛАТЕКС ЦВЕТЕН И БЯЛ.
-ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
-ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ ПВЦ ДОГРАМА И ВРАТИ С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ.
-ГИПСОВА МАЗИЛКА.
-МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ.
-ЗАМАЗКИ.
-ЗИДАРИЯ.
-БЪРЗО КОРЕКНО,РАЗУМНИ ЦЕНИ,ЦЕНИ ПРИ ОГЛЕД НА ОБЕКТА ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.ЧАСНО ЛИЦЕ
******ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА***
Галерия
0882551735 качествени шпакловки,започване веднага
http://obiavidnes.com/obiava/55106/0882551735-kachestveni-shpaklovkizapochvane-vednaga

0882551735 качествени шпакловки,започване веднага
0882551735 качествени шпакловки,започване веднага
0882551735,ФИНИ ШПАКЛОВКИ.
ГИПСОВА ШПАКЛОВКА.
-ЛАТЕКС ЦВЕТЕН И БЯЛ.
-ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
-ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ ПВЦ ДОГРАМА И ВРАТИ С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ.
-ГИПСОВА МАЗИЛКА.
-МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ.
-ЗАМАЗКИ.
-ЗИДАРИЯ.
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-БЪРЗО КОРЕКНО,РАЗУМНИ ЦЕНИ,ЦЕНИ ПРИ ОГЛЕД НА ОБЕКТА ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.ЧАСНО ЛИЦЕ
******ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА***
Галерия
0882551735 качествени шпакловки,започване веднага
http://obiavidnes.com/obiava/55105/0882551735-kachestveni-shpaklovkizapochvane-vednaga

Продавам мрежа за дърва
Марина Ромеа ЕООД продава ролки с испанска мрежа за ръчно или машинно опаковане на нарязани и нацепени дърва за
огрев на палети. Изработена е от полиетилен и е навита на ролка. Характеризира се с голяма здравина и гъвкавост.
Ширина: 50см
Дължина: 1000 метра в ролка
Цвят:прозрачен
Най - важната й функция е да гарантира дишане на опакованите с нея дърва по време на транспорт и съхранение.
Осигурява циркулиране на въздуха на палетизираните дърва за огрев и ги подържа да стоят стабилни, стегнати и здрави
на палета. Дава възможност за максимален въздушен поток при транспортиране и складиране на дървата . През
отворите на мрежата излиза влагата. Тази опаковка спомага за последващото съхнене на дървесината, за да се
достигне максимална калоричност по време на изгарянето.
Oсигурява най-добрите условия за естественото изсушаване на дървесината. Огромно влияние върху дoброто горене и
максималното отдаване на топлината от дървото оказва влажността на дървесината. За постигане на най-добри
резултати при изгарянето, влажността на дървото не трябва да надвишава 30%.
Цена на ролка с 1000 метра мрежа: 39лв
Ние знаем колко ценно е вашето време. Затова „Марина Ромеа Ви предлага да се възползвате от дистанционното
пазаруване на мрежа за опаковане на нацепени дърва за огрев– чрез Интернет или по телефона, за да можете да
извършвате своите покупки директно от дома си или от офиса по всяко удобно за Вас време – 7 дни в седмицата. При
това с удобството без да напускате дома или офиса си. Фирмата извършва доставки на ролки с мрежа до всеки един
град и село в България! Гарантирана експресна доставка до 24 часа по куриер (ЕКОНТ, СПИДИ, ТИП ТОП КУРИЕР, ЛЕО
ЕКСПРЕС, ЕВРОПЪТ ) с наложен платеж в цялата страна до Вашия магазин, офис или дом в удобно за Вас време.
Доставката се извършва с 20 процента отстъпка от куриерската тарифа за всички наши клиенти!
Телефон за поръчки и доставка: 0887843478
http://obiavidnes.com/obiava/55104/prodavam-mreja-za-dyrva

Частен
детектив-Детективска
достоверност!

агенция

Фокс-

Професионализъм,бързина,коректност,

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!
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http://obiavidnes.com/obiava/55103/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks--profesionalizymbyrzinakorektnost-do

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 Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/55102/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

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/55101/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/55100/5-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/55099/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet

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
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(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/55098/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

HTC Desire X !
Запознахте ли се вече с новия смартфон Desire X?! Направен от качествени материали, добре лежи в ръката, с най-новия
Sense и готов за употреба Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich, този телефон ще изпълни всички ваши желания!
http://obiavidnes.com/obiava/55097/htc-desire-x--

Карта на Банско!
Елате на нашия специализиран сайт за Ски писти на Банско . Желаете информация Спорт, ски и свободно време в Банско
? Можете да намерите сведения за Зимни курорти от Start.bg на нашата тематична страница.
http://obiavidnes.com/obiava/55096/karta-na-bansko

Thinxstore-Многослоен пъзел Goki
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 Многослоен дървен пъзел Goki. Този 5-слоен пъзел е подходящ за възраст 2+. С негова помощ малкото
дете ще се научи да различава цветовете, ще подобри уменията си за решаване на проблеми и усвояване на мащаба!
Предлагаме ви следните модели: мече, слонче, риба, охлюв и пеперуда.
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
Посетете нашия online-магазин:
http://thinxstore.com/
Разгледайте блога ни:
http://thinxshop.wordpress.com/
http://obiavidnes.com/obiava/55095/thinxstore-mnogosloen-pyzel-goki
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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/55094/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/55093/podgotovka--za-matura--po-matematika

УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ
УРОЦИ ПО МАТЕМАТИКА ЗА ВСИЧКИ КЛАСОВЕ
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/55092/uroci-po-matematika-za-vsichki-klasove
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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/55091/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
„Релена -92“ ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/55090/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
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/55089/individualni-uroci-po-bylgarski-za-kandidat-studenti

Подготовка за матура по български език
Подготовка за матура по български език
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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/55088/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/55087/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
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/55086/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
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/ 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/55085/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/55084/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.
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!
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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/55083/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; 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/55082/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
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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/55081/za-vseki-koyto-jelae-da-poluchi-mejdunarodno-priznat-sertifikat----ielts-fce-c

Английски 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.
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).
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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/55080/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/55079/angliyski--razgovoren--kurs

Научете английски
НАУЧЕТЕ АНГЛИЙСКИ
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:
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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/55078/nauchete-angliyski

Английски 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
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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/55077/angliyski-ezik---prakticheski-kurs

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/55076/angliyski--obsht-kurs--v-5-niva--ot-absolyutno-nachinaeshti-do-naprednali

Английски 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.
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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.
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/55075/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/55074/za-lekari-za-medicinski-sestri
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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.
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/55073/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.
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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/55072/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.
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http://obiavidnes.com/obiava/55071/angliyski-ezik--za-hotelierstvoto

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/55070/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 и руски,
За турски и гръцки - 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;
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/55069/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.
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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/55068/legalizaciya-i-prevod-na-dokumenti

Устни преводи - английски, испански, немски, френски, гръцки, турски, руски
Устни преводи - английски, испански, немски, френски, гръцки, турски, 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.
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/55067/ustni-prevodi---angliyski-ispanski-nemski-frenski-grycki-turski--ruski

ТРЯБВА ВИ ПРЕВОД – на английски, испански, немски, френски, италиански, гръцки, турски,
чешки, руски
ТРЯБВА ВИ ПРЕВОД – на английски, испански, немски, френски, гръцки, турски, 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
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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
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/55066/tryabva-vi-prevod--na-angliyski-ispanski-nemski-frenski-italianski-grycki-

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 и руски,
За турски и гръцки - 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/55065/prevod-i-legalizaciya-na-dokumenti

За лекари, за медицински сестри
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ЗА ЛЕКАРИ, ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ
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/55064/za-lekari-za-medicinski-sestri

Превод на епикризи и други 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:
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/55063/prevod-na-epikrizi-i-drugi--medicinski-dokumenti-ot--i-na-angliyski---i-ispanski
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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/55062/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/55061/prevodi-ot-i-na-angliyski-na--trudovi-knijki

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.
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http://obiavidnes.com/obiava/55060/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/55059/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
Свържете се с нас и ще направите голяма крачка към постигане на целта си.
Цена 10 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/55058/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
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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.
Цена 9 лв
http://obiavidnes.com/obiava/55057/prevod-na-dokumenti-za-pytuvane-v-chujbina-otna-angliyski

Преводи от и на английски на счетоводни,банкови,юридически документи
http://obiavidnes.com/obiava/55056/prevodi-ot-i-na-angliyski-na-schetovodnibankoviyuridicheski-dokumenti

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

документи

от/

на

http://obiavidnes.com/obiava/55055/prevod-i-legalizaciya-na-firmeni-dokumenti--ot-na-angliyskiispanskinemskifren

Превод и легализация на фирмени документи от/ на турски,гръцки и чешки
Лицензирана агенция за преводи и легализации от и на турски и гръцки 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/55054/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 и гръцки 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.
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цена 10,50лв.
http://obiavidnes.com/obiava/55053/prevod-i-legalizaciya-na-obshtinski-dokumenti--ot-na-turskigrycki-i-cheshki

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,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/55052/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
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/55051/prevodi-ot-i-na-angliyski-na-medicinska-literatura

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:
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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/55050/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/55049/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/55048/prevodi-ot-i-na-angliyski-i-nemski-na-tehnicheska-dokumentaciya

Професионално компютърно набиране на всякакви текстове
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„Релена 92 ЕООД“
Професионално
компютърно
набиране
на
всякакви
текстове
–
дипломни
и
курсови
работи,договори,книги,таблици,менюта за заведения и др.
Форматиране,подреждане и оформяне на текст.
Таблици и графики.
Сканиране.
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/55047/profesionalno-kompyutyrno---nabirane-na-vsyakakvi-tekstove

0882551735 качествени шпакловки,започване веднага
0882551735,ФИНИ ШПАКЛОВКИ.
ГИПСОВА ШПАКЛОВКА.
-ЛАТЕКС ЦВЕТЕН И БЯЛ.
-ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
-ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ ПВЦ ДОГРАМА И ВРАТИ С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ.
-ГИПСОВА МАЗИЛКА.
-МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ.
-ЗАМАЗКИ.
-ЗИДАРИЯ.
-БЪРЗО КОРЕКНО,РАЗУМНИ ЦЕНИ,ЦЕНИ ПРИ ОГЛЕД НА ОБЕКТА ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.ЧАСНО ЛИЦЕ
******ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА***
http://obiavidnes.com/obiava/55046/0882551735-kachestveni-shpaklovkizapochvane-vednaga

самолетни билети до лондон
самолетни билети до лондон
http://obiavidnes.com/obiava/55045/samoletni-bileti-do-london

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
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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/55044/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/51624/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55043/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55042/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti-burzikreditibg

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
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където е необходимо да се съхраняват хигиенните условия: халета, складове, производствени помещения, хладилни
помещения, магазини и други.
http://obiavidnes.com/obiava/55041/byrzi-roletni-vrati

Ветроупорни ролетни завеси с ръчно управление
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/55040/vetrouporni-roletni-zavesi-s-rychno-upravlenie

Характеристики на метановия инжекцион и уредба
метанов инжекцион и уредба от Ансико Газ София. Ние от Ансико сме професионални монтьори с дълъг опит в монтажа
на метанов инжекцион и уредби. Елате в сервиза ни, нашите монтьори експерти ще направят нужното за колата Ви.
http://obiavidnes.com/obiava/55039/harakteristiki-na-metanoviya-injekcion-i-uredba

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/55038/30-50-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/55037/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo
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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/55036/30-50-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/55035/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/55034/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Дървени играчки HABA Германия представени от ИЛИНОР
Уважаеми родители,
Ние екипът на ИЛИНОР искрено вярваме, че децата са най-важното което имаме!
Именно заради това, сме горди да Ви съобщим, че от декември 2012 фирма ИЛИНОР стана изключителен представител
за България на дървени играчки HABA, произведени в Германия.
HABA е компания, производител на качествени детски играчки и бебешки играчки, както и детски игри и детски мебели.
Продуктите на HABA могат да бъдат намерени в добре заредените магазини по цял свят. Вече положихме началото и в
България!
Повече от 70 години дизайнерите на HABA правят играчки с креативност и усет за техните нужди. В НАВА има един
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принцип: всяка играчка да е толкова сигурна, колкото нейния материал. Материалите и цветовете са непрекъснато
подобрявани и контролирани. Всички цветове са на водна основа без разтворители. Игрите и играчките отговарят на
всички европейски и международни изисквания на закони и стандарти за безопасност.
Повече подробности можете на получите на адрес: http://www.ilinor.bg/
Детски магазин, онлайн магазин ИЛИНОР Ви предлага най-богат избор от детски стоки и постоянно разширяване на
асортимента!При нас ще откриете висококачествени стоки, имащи необходимите сертификати. ИЛИНОР е гаранция
за качество и удоволствие от пазаруването. Пазарувайте, когато на вас ви е удобно. Нашият екип с удоволствие работи,
за да изпълни Вашите изисквания. Преглеждаме индивидуално всяка направена поръчка и поддържаме близък контакт с
нашите клиенти, защото от най-голямо значение за нас е останете удовлетворени от своята покупка.
Детски обувки, детски пантофки, гуменки, сандали, текстилни обувки Befado, дървени играчки HABA, детски чорапи,
качествени детски стоки, outlet, повече за нашите продукти прочетете на shop.ilinor.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55033/dyrveni-igrachki-haba-germaniya-predstaveni-ot-ilinor

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/55032/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/55031/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas
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КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения. Освобождаваме от длъжност и отговорност
за 1 ЧАС.
Ако вашата фирма има 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/55030/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad 7.0 Prime
7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad 7.0 Prime, таблет, ARM A8 1.0GHz, 512MB DDR3 RAM, 4GB Flash памет (+MicroSDHC
слот), 802.11n, камера, Android 4.0.3
http://obiavidnes.com/obiava/55029/7-1778-cm-prestigio-multipad-70-prime

7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad 7.0 Ultra
7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad 7.0 Ultra, таблет, ARM A8 1.0GHz, 512MB DDR3 RAM, 4GB Flash памет (+MicroSDHC
слот), 802.11n, камера, Android 4.0.3
http://obiavidnes.com/obiava/55028/7-1778-cm-prestigio-multipad-70-ultra

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/55027/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/55026/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
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хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
http://partybux44.blogspot.com/ или ни пишете на Skype име obqva10
Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/55025/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/55024/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/55023/5-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/55022/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet

Пролетна промоция за Изработка на сайт -30% -40% Отстъпка.
Пролетна промоция за Изработка на сайт. До -40 % отстъпки.
Евтино изработване на УНИКАЛНИ сайтове.
Качество на Атрактивно Ниски Цени!
Уеб дизайн студио G-World Web Art
Вижте още на сайта: http://WWW.SITEONEBG.COM
Поръчайте:
Фирмен или Личен Уебсайт - 4 страници - цена: 53.00 лв.
Изработка на сайт с динамично съдържание ( Админ-панел ) - 90.00 лв.
Изработка на луксозен Онлайн - магазин - само за 150.00 лв.
Изработка на луксозен Онлайн - 129.00 лв. / 149.00 лв + ДОМЕЙН И ХОСТИНГ !!!
Изработка на Сайт за Хотел - 149.00 лв. / 199.00 лв.
Изработка на Сайт за Недвижими имоти - 349 лв.
Изработка на Сайт за Автокъща - 299 лв.
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Изработка на Сайт за Туристическа агенция - 349 лв.
Сайт за колективно пазаруване с отстъпки,
и много други на преференциални цени.
Възползвайте се от Отстъпка за изработка на сайт до -40% сега.
Вижте още на сайта: http://WWW.SITEONEBG.COM
За контакт:
Skype: zed7774
E-mail: g100 [at] mail.bg
GSM: 088 505 45 86 ( +359 88 505 45 86 )
http://obiavidnes.com/obiava/55021/proletna-promociya-za-izrabotka-na-sayt--30--40-otstypka

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/55020/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
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-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/55019/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

Частен
детектив-Детективска
достоверност!

агенция

Фокс-

Професионализъм,бързина,коректност,

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!
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http://obiavidnes.com/obiava/55018/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks--profesionalizymbyrzinakorektnost-do

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 5521 N1701 двуядрен Intel™ Core i7 3517U 1.9/3.0GHz
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 5521 N1701 двуядрен Intel™ Core i7 3517U 1.9/3.0GHz, FULL HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 8730M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, Linux, 2.32kg, 2г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/55017/156-3962-cm-dell-inspiron-5521-n1701-dvuyadren-intel-core-i7-3517u-1930g

15.6" (39.62 cm) Asus X501A-XX236
15.6" (39.62 cm) Asus X501A-XX236, черен, двуядрен Celeron® B830 1.8GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0,
Free DOS, 2.07kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/55016/156-3962-cm-asus-x501a-xx236

Чорапогащи за бременни и макси
Чорапогащи за бременни и макси. Официален вносител на полските чорапогащи „Лида”. Създадени за жените с
нестандартни форми, с грижа за тяхното самочувствие и комфорт. Специални условия за дистрибутори и търговци на
едро.
http://obiavidnes.com/obiava/55015/chorapogashti-za-bremenni-i-maksi

15.6" (39.62 cm) Asus X501A-XX242DU
15.6" (39.62 cm) Asus X501A-XX242DU, черен, двуядрен Pentium™ B980 2.4GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB,
USB3.0, Free DOS, 2.07kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/55014/156-3962-cm-asus-x501a-xx242du

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/53334/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

15.6" (39.62 cm) Asus X55A-SX170D
15.6" (39.62 cm) Asus X55A-SX170D, черен, двуядрен Celeron® B830 1.8GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0,
Free DOS, 2.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/55013/156-3962-cm-asus-x55a-sx170d

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

Страница 51/108

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.01.2013

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/55012/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

15.6" (39.62 cm) Asus K55VJ-SX168DM
15.6" (39.62 cm) Asus K55VJ-SX168DM, двуядрен Intel® Core™ i5 3210M 2.5/3.1GHz, HD LED Display & GeForce GТ 635M
2GB (HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, Free DOS, 2.68kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/55011/156-3962-cm-asus-k55vj-sx168dm

Цялостни ремонти
Полагане на плочки-камьни,шпакловка,боя,гипскартон,зидария,замазки
http://obiavidnes.com/obiava/55010/cyalostni-remonti

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55009/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
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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/55008/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

15.6" (39.62 cm) Asus K56CM-XX127
15.6" (39.62 cm) Asus K56CM-XX127, двуядрен Intel™ Core i5 3317U 1.7/2.6GHz, HD LED Display & GeForce GТ 635M 2GB
(HDMI), 6GB, 750GB, USB3.0, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/55007/156-3962-cm-asus-k56cm-xx127

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

НА

ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ :
* ОБЛИЦОВКИ: фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор, полагане на мокет, балатум и др.
* МОНТАЖИ НА: тоалетни чинии, казанчета, умивалници, батерии, душ кабини, вани, бойлери, аксесоари ,
лайсни,ревизионни отвори,вентилатори.
* БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ: шпакловки, боядисване с бял и цветен латекс, блажно боядисване, лепене на тапети,
пръскани и декоративни мазилки.
* ДРУГИ:
- Монтаж на ГИПСКАРТОН-окачени тавани,преградни стени,предстенни обшивки.Интериорни решения.
- ЗИДАРИЯ- на тераси,преди монтаж на дограма; изграждане на ново разпределение на стени и др.
- УСВОЯВАНЕ на тераси към стаи.
- ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ на тераси, стени, тавани,жилища, мазета и влажни помещения.
- ОБРЪЩАНЕ на врати и прозорци след поставяне на нова дограма.
- ВиК -професионален ДЕМОНТАЖ и МОНТАЖ на всички видове водопроводни мрежи..
- МОНТАЖ на ДОГРАМА-BRUGMAN,WEISS PROFIL,КОМАРНИЦИ,ЩОРИ.
- Предлагаме КАЧЕСТВЕН НЕМСКИ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ-БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ И ПОДЛОЖКА, ЕСТЕСТВЕН
ТРИСЛОЕН ПАРКЕТ,МАСИВЕН ПАРКЕТ.
- КЪРТЕНЕ.ИЗВОЗВАНЕ на строит.отпадъци.
- Снабдяваме с материали БЕЗ НАДЦЕНКА.
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД.Дизайнерска консултация и коректност. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И СРОКОВЕ.
ДМ СТРОЙ ЕООД Ви предлага БОГАТИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ,ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ,за
да осъществите с лекота предстоящия Ви ремонт.Екипът ни се състои от строителен инжинер,технически
ръководител и опитни майстори,доказали качествата си на различни обекти.
Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889 240 656, 0877 670 055,
dmstroy.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55006/fayansnastilkivikgipskartonshpaklovkaboyadisvaneremont-na-banya-maystoridogov

Ръчно изработени сувенири, картички и подаръци от Craftmechti.com
В онлайн магазина craftmechti.com може да откриете ръчно изработени сувенири, картички, покани и подаръци, създадени
специално за ценителите на нестандартните продукти. Ако Вие самите имате желанието да създадете нещо уникално и
неповторимо, то в сайта може да намерите различни инструменти и материали, необходими за Вашето творение. В
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онлайн магазина се предлагат акрилни бои, дизайнерски хартии и картони, инструменти и пособия, картонени кутийки,
контури за декорация, куилинг техника, лепила, панделки, материали за декупаж и много други пособия, чрез които
можете да сътворите уникални неща и да ги подарите на любимите хора за специален повод. Продуктите, които се
предлагат в онлайн магазина ще внесат красота и уют във Вашето ежедневие и в това на Вашите близки хора. За повече
информация посетете - http://craftmechti.com/
http://obiavidnes.com/obiava/55005/rychno-izraboteni-suveniri-kartichki-i-podaryci-ot-craftmechticom

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55004/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

Смартфон Wildfire S
Вече се предлагат и модели, които са на поносими цени. За желаещите да се сдобият със малък смартфон, ние
представяме модела Wildfire S на компанията HTC - едно малко бижу, което освен всичко ще ви изненада и с
функционалността си!
http://obiavidnes.com/obiava/55003/smartfon-wildfire-s

Двустаен апартамент в Царево с морски изглед
вустаен апартамент B106 с изглед към морето и парк Странджа. Състои се от просторен хол, обзаведен с
разтегателен диван, фотьойл и маса, кухненски бокс с кът за хранене с трапезна маса и 4 стола, луксозна спалня, голяма
баня с вана и WC, голяма тераса. Апартаментът се намира в затворен апартаментен комплекс Саут Бийч гр. Царево.
www.apartments-southbeach.com
http://obiavidnes.com/obiava/55002/dvustaen-apartament-v-carevo-s-morski-izgled

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
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Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/55001/30-50-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/55000/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/54999/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-
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За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54998/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/54997/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

15.6" (39.62 cm) Asus K55VJ-SX169DM
15.6" (39.62 cm) Asus K55VJ-SX169DM, четириядрен Intel™ Core i7 3630QM 2.4/3.4GHz, HD LED Display & GeForce GТ
635M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, Free DOS, 2.68kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/54996/156-3962-cm-asus-k55vj-sx169dm

Двустаен луксозно обзаведен апартамент на морето
Великолепен панорамен апартамент, разположен на 6-ти етаж. Състои се от просторен хол, обзаведен с италианска
мебел, дизайнерска маса и столове, голям кухненски бокс с кът за хранене с трапезна маса и 4 стола, луксозна италианска
спалня, голяма баня с вана и WC, 2 големи тераси. Апартаментът се намира в затворен апартаментен комплекс Саут
Бийч гр. Царево. www.apartments-southbeach.com
http://obiavidnes.com/obiava/54995/dvustaen-luksozno-obzaveden-apartament-na-moreto

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/54994/mebeli-za-banya

15.6" (39.62 cm) Asus K56CM-XX128
15.6" (39.62 cm) Asus K56CM-XX128, двуядрен Intel™ Core i7 3517U 1.9/3.0GHz, HD LED Display & GeForce GТ 635M 2GB
(HDMI), 8GB, 1ТB, USB3.0, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/54993/156-3962-cm-asus-k56cm-xx128

натурални хранителни добавки
Нови натурални хранителни добавки за ваше здраве и красота: Raspberry Ketone (60 капсули, 49 лева), Acai Berry Diet (60
капсули, 25 лева),Raspberry Ketone Liquid Burn (60 ml, 59 лева)подобряват общото състояние на вашия организъм и
активно стопяват мазнините. Новият Biotin 10 000 mcg Maximum Strength (19 лева) укрепва ноктите и косата.
заповадайте на нашия сайт www.promocia.com
http://obiavidnes.com/obiava/54992/naturalni-hranitelni-dobavki
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Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен дизайн. Цялостен
интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig
Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/54991/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

42лв ШПЕРПЛАТ на ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА - WWW.SHPERPLAT.COM
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/54990/42lv-shperplat-na-promocionalna-cena---wwwshperplatcom

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/54989/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ . ОСВОБОЖДАВАМЕ
ОТ ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
АКО ВАШАТА ФИРМА ИМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ , АКО СТЕ ПОЛУЧИЛИ ЗАПОВЕД ЗА РЕВИЗИЯ , РЕВИЗИОНЕН ДОКЛАД
ИЛИ РЕВИЗИОНЕН АКТ , АКО ИМАТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ДОСТАВЧИЦИ И ДРУГИ КОНТРАГЕНТИ , НИЕ СМЕ
ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , КОИТО ПРЕДПРИЕМАМЕ С ЦЕЛ НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И ОТГОВОРНОСТИ СА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И С ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ НА ФИРМАТА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ И АДРЕСНА РЕГИСТРАЦИЯ .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ДРУЖЕСТВА - ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) - ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА .
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
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0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/54988/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/54987/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

15.6" (39.62 cm) Asus N56VZ-S3352
15.6" (39.62 cm) Asus N56VZ-S3352, четириядрен Intel™ Core i7 3630QM 2.4/3.4GHz, HD LED Display & GeForce GT 650M
2GB DDR3 (HDMI), 6GB, 1TB, 4xUSB3.0, Free DOS, 2.7kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/54986/156-3962-cm-asus-n56vz-s3352

ПРАВНА КАНТОРА КОРЕКТ КУПУВАМЕ БИЗНЕС !!!
Правна кантора Корект Купуваме Бизнес-търговски и акционерни дружества с задължения.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, 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.Тел. за контакти 0895034839
http://obiavidnes.com/obiava/54985/pravna-kantora-korekt-kupuvame-biznes-

ПРАВНА КАНТОРА
ПРОБЛЕМИ !!!
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Правна кантора Корект Купуваме Бизнес-търговски и акционерни дружества с задължения.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, 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.Тел. за контакти 0895034839
http://obiavidnes.com/obiava/54984/pravna-kantora-korekt-grplovdiv-kupuvame-firmi-s-finansovi-problemi-
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Къща За Гости "При Братята"-Орешак.ЦЯЛАТА КЪЩА НА ПРОМО ЦЕНА
ПРОМО ЦЕНА ЗА НАЕМ НА ЦЯЛАТА КЪЩА-450 ЛЕВА НА ВЕЧЕР(22+2 души)
*Офертата е валидна при наем за минимум 2 нощувки
02.01.2013-28.02.2013
Къща За Гости”При Братята”-с.Орешак/Троян е къща с настроение и дух.Топла през зимата и прохладна през
лятото.Сгушена е в Троянския балкан
„Благодаря за почивката”-това са думите, които желаем да чуем от Вас, но за да ги заслужим, ние-домакините глезим
индивидуално всеки гост.
Два просторни апартамента и седем модерни стаи ви въвличат в уникална хармония за почивка.
Останете очаровани от: СКИ ПИСТИ- БЕКЛЕМЕТО, Троянския манастир, Националното изложение на
занаятите,Природо-научния музей, Празник на сливата, Празник на с.Орешак, чудотворната икона Света Богородица
Троеручица-15 Август, Видимското пръскало
За Вас чревоугодници:Пригответе сами вкусни ястия или посетете някоя механа с Традиционни Българския Ястия и
деликатеси
На ваше разположение, мили гости:
-басейн, детски басейн, шезлонги, чадъри(летния сезон)
-барбекю
-скара
-лятна градина
-детски кът
-2 просторни апартамента
-6 двойни стаи с кралска спалня
-1 двойна стая с две единични легла
-санитарен възел във всяка стая/апартамент
-кабелна TV
-LCD телевизори в стаите
-механа на самообслужване
-кухня-напълно оборудвана
-3 броя хладилници
-бар с кафе машина
-витрина с бира и безалкохолни
-WI-FI интернет(безплатен)
-локално парно (зимния сезон)
-камина
-забавления(ролери, федербал, футболна топка, табла, карти)
-домашни любимци
Цени на рецепция
Двойна стая лукс-59.00 лева
Апартамент(2 души)-79.00 лева
Апартамент(3-4 души)-89.00 лева
Единична стая-44.00 лева
Допълнително легло- 15.00 лева
* В цената са включени: нощувка, туристическа такса
***БЕЗПЛАТНО:басейн(през летният сезон),шезлонги, чадъри, паркинг,wi-fi интернет, механа, барбекю, камина, детска
площадка, оборудвана кухня, хладилник,бар, посуда, тенис на маса, дартс, локално парно(през зимния сезон)и гарантирано
приятно изкарване
*Апартаментите разполагат с кралска спалня и двоен разтегателен диван в отделни помещения
За Контакти:
Марианна Балабанова
http://www.bratyata.com
http://www.facebook.com/bratyata
bratyata@yahoo.com
+359 879 034 987
http://obiavidnes.com/obiava/54983/kyshta-za-gosti-pri-bratyata-oreshakcyalata-kyshta-na-promo-cena
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42лв ШПЕРПЛАТ на ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА - WWW.SHPERPLAT.COM
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ ******* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
***** Вилици – поцинковани;
***** Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр. гайки – поцинковани;
****** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости - внос от САЩ:
OSB-3 – размер: 8.7x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 11.1x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 15.1х1220х2440мм;
OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/54982/42lv-shperplat-na-promocionalna-cena---wwwshperplatcom

Курсове по английски език по „ Аз мога повече”
Учебен център Ай енд Ай
организира обучение по английски език срещу валчери по „ Аз мога повече”. Начало на
курсовете : 02.02.2013 /04.02.2013 / 05.02.2013.
Местата са ограничени! Обадете се сега!
Тел . :( 02) 944 51 22
Тел. :( 02) 843 98 26
e- mail:office@inibg.com
www.inibg.com
http://obiavidnes.com/obiava/54981/kursove-po-angliyski-ezik-po--az-moga-poveche

15" (38.1 cm) Asus S550CM-CJ009H
15" (38.1 cm) Asus S550CM-CJ009H, двуядрен Intel™ Core i7 3517U 1.9/3.0GHz, сензорен HD LED Display & GeForce GТ
635M 2GB (HDMI), 8GB, 24GB SSD & 1TB, USB3.0, Windows8, 2.65kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/54980/15-381-cm-asus-s550cm-cj009h

15.6" (39.62 cm) Asus N56VZ-S4347DM
15.6" (39.62 cm) Asus N56VZ-S4347DM, четириядрен Intel™ Core i7 3630QM 2.4/3.4GHz, FULL HD LED Display & GeForce
GT 650M 4GB DDR3 (HDMI), 12GB, 1TB, 4xUSB3.0, Free DOS, 2.7kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/54979/156-3962-cm-asus-n56vz-s4347dm

15.6" (39.62 cm) Asus G55VW-S1177
15.6" (39.62 cm) Asus G55VW-S1177, четириядрен Intel™ Core i7 3630QM 2.4/3.4GHz, FULL HD LED Display & GeForce
GTX 660M 2GB DDR5 (HDMI & mini DisplayPort), 8GB, 750GB 7200rpm, 4xUSB3.0, Free DOS, 3.8kg, 2г.
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http://obiavidnes.com/obiava/54978/156-3962-cm-asus-g55vw-s1177

15.6" (39.62 cm) Asus G55VW-S1223
15.6" (39.62 cm) Asus G55VW-S1223, четириядрен Intel™ Core i7 3630QM 2.4/3.4GHz, FULL HD LED Display & GeForce
GTX 660M 2GB DDR5 (HDMI & mini DisplayPort), 8GB, 128GB SSD & 1TB, 4xUSB3.0, Free DOS, 3.8kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/54977/156-3962-cm-asus-g55vw-s1223

17.3" (43.94 cm) Asus N76VZ-V4G-T1214DM
17.3" (43.94 cm) Asus N76VZ-V4G-T1214DM, четириядрен Intel™ Core i7 3630QM 2.4/3.4GHz, FULL HD LED Display &
GeForce GT 650M 4GB DDR3 (HDMI), 16GB, 2TB, 4xUSB3.0, Free DOS, 3.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/54976/173-4394-cm-asus-n76vz-v4g-t1214dm

17.3" (43.94 cm) Asus G75VX-T4120HM
17.3" (43.94 cm) Asus G75VX-T4120HM, четириядрен Intel™ Core i7 3630QM 2.4/3.4GHz, FULL HD LED Display & GeForce
GTX 670MX 3GB DDR5 (HDMI & mini DisplayPort), 12GB, 1TB, 4xUSB3.0, Windows8, 4.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/54975/173-4394-cm-asus-g75vx-t4120hm

13.3" (33.78 cm) Asus X301A-RX166
13.3" (33.78 cm) Asus X301A-RX166, двуядрен Celeron® B830 1.8GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0, Free
DOS, 1.7kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/54974/133-3378-cm-asus-x301a-rx166

18.4" (~47 cm) ACER AS8935G-904G50Wn
18.4" (~47 cm) ACER AS8935G-904G50Wn, Core2Quad 2.0GHz, FULL HD Display & ATi HD4670 1GB DDR3 (HDMI), 4GB
DDR3, 500GB, Blu-Ray RW, 802.11n, bluetooth, Lan1000, fingerprint, camera, Vista Home Premium, 8-клетъчна батерия, 4.6kg,
1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/54973/184-47-cm-acer-as8935g-904g50wn

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/54972/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/54971/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
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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/54970/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/54969/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/54968/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/54967/5-te-nay-sigurni-nachina-za-pechalba-ot-internet

Ремонт на климатици
Green Air Ви предлага разнообразие от климатици и услуги
Климатиците са уредu предназначени за комфорт и уют на Вас и вашето домакинство, офис, производствени
помещения, обществени сгради и др. Главното им предназначение е да поддържат оптимална температура през цялата
година.
В нашия сайт ще получите информация и консултация от специалисти, които ще Ви помагат да изберете
необходимата климатична система или услуга.
-Нашата фирма осигурява собствен превоз и доставка на климатици на зададения от Вас адрес.
-Оглед на обекта за климатизиране и проектиране на климатизация.
-Гаранционно и извънгаранционно обслужване на климатиците. Green Air предлага и абонаментно обслужване на
всички модели климатични системи.
-Извършваме демонтаж и монтаж на всички марки климатици.
http://greenair.alle.bg/

0898479645

http://obiavidnes.com/obiava/54966/remont-na-klimatici

Ремонт на климатици
Green Air Ви предлага разнообразие от климатици и услуги
Климатиците са уредu предназначени за комфорт и уют на Вас и вашето домакинство, офис, производствени
помещения, обществени сгради и др. Главното им предназначение е да поддържат оптимална температура през цялата
година.
В нашия сайт ще получите информация и консултация от специалисти, които ще Ви помагат да изберете
необходимата климатична система или услуга.
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-Нашата фирма осигурява собствен превоз и доставка на климатици на зададения от Вас адрес.
-Оглед на обекта за климатизиране и проектиране на климатизация.
-Гаранционно и извънгаранционно обслужване на климатиците. Green Air предлага и абонаментно обслужване
на всички модели климатични системи.
-Извършваме демонтаж и монтаж на всички марки климатици.
http://greenair.alle.bg/

0898479645

http://obiavidnes.com/obiava/54965/remont-na-klimatici

Ремонт на климатици
Green Air Ви предлага разнообразие от климатици и услуги
Климатиците са уредu предназначени за комфорт и уют на Вас и вашето домакинство, офис, производствени
помещения, обществени сгради и др. Главното им предназначение е да поддържат оптимална температура през цялата
година.
В нашия сайт ще получите информация и консултация от специалисти, които ще Ви помагат да изберете необходимата
климатична система или услуга.
-Нашата фирма осигурява собствен превоз и доставка на климатици на зададения от Вас адрес.
-Оглед на обекта за климатизиране и проектиране на климатизация.
-Гаранционно и извънгаранционно обслужване на климатиците. Green Air предлага и абонаментно обслужване на всички
модели климатични системи.
-Извършваме демонтаж и монтаж на всички марки климатици.
http://greenair.alle.bg/ 0898479645
http://obiavidnes.com/obiava/54964/remont-na-klimatici

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/54963/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Предлагаме слънчогледово олио внос от Русия
Фирма “FJ Commerce ltd” представя своята оферта за рафинирано и нерафинирано слънчогледово олио произведено в
Русия от рафинерия собственост на наши партньори, с които имаме договорни отношения за разпространение на
продукцията и
Цената е $ 1000 USD за тон нерафинирано масло и $ 1070 USD за тон рафинирано масло, и включва доставката до всяко
морско пристанище на Европа, като рафинираното олио може да бъде доставено в бутилки от 1,2,5,10 (PET) литра с
етикет на Ваша търговска марка. При доставка на бутилирано рафинирано олио цената не се променя и остава $ 1070
USD за тон.
Повече информация на адрес: http://olioru.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/54962/predlagame-slynchogledovo-olio-vnos-ot-rusiya

Предлагаме слънчогледово олио внос от Русия
Фирма “FJ Commerce ltd” представя своята оферта за рафинирано и нерафинирано слънчогледово олио произведено в

Страница 63/108

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

20.01.2013

Русия от рафинерия собственост на наши партньори, с които имаме договорни отношения за разпространение на
продукцията и
Цената е $ 1000 USD за тон нерафинирано масло и $ 1070 USD за тон рафинирано масло, и включва доставката до всяко
морско пристанище на Европа, като рафинираното олио може да бъде доставено в бутилки от 1,2,5,10 (PET) литра с
етикет на Ваша търговска марка. При доставка на бутилирано рафинирано олио цената не се променя и остава $ 1070
USD за тон.
Повече информация на адрес: http://olioru.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/54961/predlagame-slynchogledovo-olio-vnos-ot-rusiya

0877696928 -Частен Детектив - 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/54960/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

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
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-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/54959/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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/54958/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Каргоекспрес Неделчев, Димитров АД
Инвестиционният проект Central Point се намира на стратегическо местоположение в центъра на град Варна. Central
Point е десет етажна сграда със смесени функции. Сградата е подходяща за офиси, банкови салони или
представителства на бизнес корпорации от страната и чужбина. Функционалното разпределение на Central Point ще
откриете в посочения сайт www.centralpoint.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54957/kargoekspres--nedelchev-dimitrov--ad

Курсове за МАТУРА
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Курсове за матура по български език и литература, математика, история, география, химия, биология, английски, немски,
испански и италиански език.
Отлична методика на обучение, квалифицирани преподаватели с опит, малки групи или индивидуално (частни уроци),
висока успеваемост.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/54956/kursove-za-matura

za batkovtsi tarse6ti raznoobrazie
80 lv za edin 4as standarten seks sas guma i frenska bez guma svar6vane vav ustata mi ili po tqloto moje vzaimana frenska na tvoi
teren ili na xotel nqmam teren idvam i na adres v ramkite na grada patqt si e za moq smetka izvan nego se poema ot teb v dvete
posoko nepredlagam usluga za polovin 4as nepredlagam analen seks i nese tseluvam sas ezik za pove4e vreme pri teb tsenata e
druga pravq i troiki
http://obiavidnes.com/obiava/54955/za-batkovtsi-tarse6ti-raznoobrazie

samo za maje
80 lv za edin 4as standarten seks sas guma i frenska bez guma svar6vane vav ustata mi ili po tqloto moje vzaimana frenska na tvoi
teren ili na xotel nqmam teren idvam i na adres v ramkite na grada patqt si e za moq smetka izvan nego se poema ot teb v dvete
posoko nepredlagam usluga za polovin 4as nepredlagam analen seks i nese tseluvam sas ezik za pove4e vreme pri teb tsenata e
druga pravq i troiki
http://obiavidnes.com/obiava/54954/samo-za-maje

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

Курс по журналистика
Курс по журналистика
Курс по журналистика (писане на есе) за СУ и УНСС
- 20 астрономически часа за работа с преподавател
- 5 пробни изпита в отделни часове
- Преподаване на основните видове аргументативни текстове
- Учебни материали
- Подробни рецензии, редакция и анализ на писмените работи
- Дискусии по актуални обществени проблеми
- Удобен график
- Традиционно висока успеваемост
- Записването е възможно по телефона.
http://obiavidnes.com/obiava/54953/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);
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- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/54952/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/54951/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/54950/uskoreni--kursove-za-matura-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
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http://obiavidnes.com/obiava/54949/uskoreni--kursove-za-matura-po-geografiya

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/54948/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/54947/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/54946/uskoreni--kursove-za-matura-po-matematika

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
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на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/54945/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/54944/detektivska-agenciya-star-0885350440

InSighting Relax Zone
Мястото за антистрес и дълго жадуван релакс
Времето...за себе си

07, 14, 21 и 28 януари (всеки понеделник) - от 19 часа

Цикъл от релаксации: "Краят на драмата"
Наблюдателят
Махалото на емоциите
Огледалото
Отвъд предела на чувствените светове
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.eu
http://obiavidnes.com/obiava/54943/insighting-relax-zone

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
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Графичен дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен дизайн. Цялостен
интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig
Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/54942/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

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
Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/54941/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/53335/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

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/54940/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.
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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/54939/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/54938/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

42 лв Промоционална Цена за Шперплат за кофраж - WWW.SHPERPLAT.COM
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/54937/42-lv-promocionalna-cena-za-shperplat-za-kofraj---wwwshperplatcom

4000GB WD Caviar® Black™
4000GB WD Caviar® Black™, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 64MB
http://obiavidnes.com/obiava/54936/4000gb-wd-caviar-black

AMD 7850
AMD 7850, 1GB, Gigabyte R785OC-1GD +подарък игра "Sleeping Dogs", PCI-E 3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2x miniDisplayPort,
DVI
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http://obiavidnes.com/obiava/54935/amd-7850

Logitech Wireless Gaming Mouse G700
Logitech Wireless Gaming Mouse G700, безжична, лазерна (200-5700dpi), макроси, презареждаема
http://obiavidnes.com/obiava/54934/logitech-wireless-gaming-mouse-g700

Пролетна промоция за Изработка на сайт -30% -40% Отстъпка.
Пролетна промоция за Изработка на сайт. До -40 % отстъпки.
Евтино изработване на УНИКАЛНИ сайтове.
Качество на Атрактивно Ниски Цени!
Уеб дизайн студио G-World Web Art
Вижте още на сайта: http://WWW.SITEONEBG.COM
Поръчайте:
Фирмен или Личен Уебсайт - 4 страници - цена: 53.00 лв.
Изработка на сайт с динамично съдържание - 90.00 лв.
Изработка на луксозен Онлайн - магазин - само за 150.00 лв.
Изработка на луксозен Онлайн - 129.00 лв. / 149.00 лв + ДОМЕЙН И ХОСТИНГ !!!
Изработка на Сайт за Хотел - 149.00 лв. / 199.00 лв.
Изработка на Сайт за Недвижими имоти - 349 лв.
Изработка на Сайт за Автокъща - 299 лв.
Изработка на Сайт за Туристическа агенция - 349 лв.
Сайт за колективно пазаруване с отстъпки,
и много други на преференциални цени.
Възползвайте се от Отстъпка за изработка на сайт до -40% сега.
Вижте още на сайта: http://WWW.SITEONEBG.COM
За контакт:
Skype: zed7774
E-mail: g100 [at] mail.bg
GSM: 088 505 45 86 ( +359 88 505 45 86 )
http://obiavidnes.com/obiava/54933/proletna-promociya-za-izrabotka-na-sayt--30--40-otstypka

ОРТОПЕДИЧНА БОЛНИЦА ВИТОША
Болница Витоша се занимава с лечение на остеопоротични фрактури при най-възрастните. Здравното заведение работи
по социална програма, насочена към подпомагане на самотни възрастни хора – ако се налага влагане на импланти, то
тяхната цена ще бъде до 50% по-евтина в сравнение с другите болници. Поемаме частично разходите за импланти!
Заповядайте при нас!
http://obiavidnes.com/obiava/54932/ortopedichna-bolnica-vitosha
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VARNA-BUCHAREST-VARNA / летище OTOPENI /
Транспорт от Варна и региона до летище Отопени или Банеаса в Букурещ c миниван 6+1 места и климатик,както и до
летищата в Истанбул,Констанца и София.Цени са за дадения курс,а не на човек.
VARNA-BUCHAREST-VARNA 250 LV
VARNA-CONSTANCA-VARNA 190 LV
VARNA-ISTANBUL-VARNA 500 LV
http://obiavidnes.com/obiava/54931/varna-bucharest-varna--letishte-otopeni-

пазарувайте изгодно с 30% отстъпка
Искате ли да купувате качествени немски продукти с 30 % отстъпка? Френска парфюмерия с единтични аромати на
всички известни марки. Кремове с доказан ефект; прекрасни бижута Сварофски; невероятни съдове за готвене с
незалепващо каменно покритие; и още стотици други качествени продукти с доказан произход и сертификати за
качество, които може да разгледате на нашия сайт :http://www.green-master.eu/. А искате ли, освен възможността за
отстъпка ,да получавате и допълнителни доходи от препоръката на тези продукти?Тогава станете наш VIP клиент.
Фирмата Green Master може да ви осигури истинската сила и благосъстояние!
За безплатна консултация, как да се включите и максимално да се възползвате от всички облаги на този бизнес ми
пишете на dianapeeva7@gmail.com или се обадете на 0878585 205 .
http://obiavidnes.com/obiava/54930/pazaruvayte-izgodno-s-30-otstypka

0887232146 Фини и гипсови шпакловки,започване веднага
0887232146
ФИНИ ШПАКЛОВКИ.
ГИПСОВА ШПАКЛОВКА.
ЛАТЕКС БЯЛ И ЦВЕТЕН.
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ PVC ДОГРАМА И ВРАТИ С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ.
ГИПСОВА МАЗИЛКА.
ПРЪСКАНА МАЗИЛКА.
МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ.
ЗАМАЗКИ.
ЗИДАРИЯ.
БЪРЗО,КОРЕКНО,РАЗУМНИ ЦЕНИ,ЦЕНИ НА МЯСТО ПРИ ОГЛЕД,
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА-ЧАСНО ЛИЦЕ
http://obiavidnes.com/obiava/54929/0887232146-fini-i-gipsovi-shpaklovkizapochvane-vednaga

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
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и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/54928/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

ERP системи за управление Антиподес ЕООД
Компанията предлага цялостни решения за Вашия бизнес, включително системи от клас BPM (Business Process
Management), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationships Management), консултации, поддръжка и
други услуги.
http://obiavidnes.com/obiava/54927/erp-sistemi-za-upravlenie-antipodes-eood

0887232146 Фини и гипсови шпакловки,започване веднага
0887232146
ФИНИ ШПАКЛОВКИ.
ГИПСОВА ШПАКЛОВКА.
ЛАТЕКС БЯЛ И ЦВЕТЕН.
ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ PVC ДОГРАМА И ВРАТИ С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ.
ГИПСОВА МАЗИЛКА.
ПРЪСКАНА МАЗИЛКА.
МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ.
ЗАМАЗКИ.
ЗИДАРИЯ.
БЪРЗО,КОРЕКНО,РАЗУМНИ ЦЕНИ,ЦЕНИ НА МЯСТО ПРИ ОГЛЕД,
МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА-ЧАСНО ЛИЦЕ
http://obiavidnes.com/obiava/54926/0887232146-fini-i-gipsovi-shpaklovkizapochvane-vednaga

Заеми, Кредити - бързи и лесни
ЗАЕМИ, КРЕДИТИ
http://obiavidnes.com/obiava/54925/zaemi-krediti---byrzi-i-lesni

Циклене на паркет и дюшеме в софия от Вип Паркети
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Циклене на паркет и дюшeме 4.00 лв.кв/м. Реди масивен и ламиниран паркет,фугира,лакира,монтаж на первази и преходни
лаистни,качество и коректност,работим без почивен ден.За контакти 0888927916 и http://vipparketi.com
http://obiavidnes.com/obiava/54924/ciklene-na-parket-i-dyusheme-v-sofiya-ot-vip-parketi

Циклене на паркет и дюшеме в софия от Вип Паркети
Циклене на паркет и дюшeме 4.00 лв.кв/м. Реди масивен и ламиниран паркет,фугира,лакира,монтаж на первази и преходни
лаистни,качество и коректност,работим без почивен ден.За контакти 0888927916 и http://vipparketi.com
http://obiavidnes.com/obiava/54923/ciklene-na-parket-i-dyusheme-v-sofiya-ot-vip-parketi

Детективска Агенция Инкогнито - Детективски Услуги
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/54922/detektivska-agenciya-inkognito---detektivski-uslugi

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-ДЕТЕКТИВСК
Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги
предлагани от високо квалифицирани частни детективи,
които са бивши служители на МВР с дългогодишен професионален опит !!!
Нашата агенция е спечелила завидна репутация за най- добро доказателство,
благодарение на професионализма,бързината и достоверността на събраните доказателства!!!
Провеждаме поверително и дискретно разследване в личен и служебен
аспект на територията на цяла България.
Ние предлагаме пълен набор от детективски услуги
вижте повече на: http://chasten.detektiv-fox.com
"И не забравяйте,че не е най-важно, какво знаете, а какво може да докажете!"
Е-mail:fox@detectiv-bg.com
tel:0888400413 , 0897024504
http://obiavidnes.com/obiava/54921/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-fox
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0882551735 качествени шпакловки,започване веднага
0882551735,ФИНИ ШПАКЛОВКИ.
ГИПСОВА ШПАКЛОВКА.
-ЛАТЕКС ЦВЕТЕН И БЯЛ.
-ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
-ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ ПВЦ ДОГРАМА И ВРАТИ С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ.
-ГИПСОВА МАЗИЛКА.
-МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ.
-ЗАМАЗКИ.
-ЗИДАРИЯ.
-БЪРЗО КОРЕКНО,РАЗУМНИ ЦЕНИ,ЦЕНИ ПРИ ОГЛЕД НА ОБЕКТА ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.ЧАСНО ЛИЦЕ
******ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА***
Цена: 3 лв
Тип: Предлага
Категория: Строителни
Контакти
Име: часно лице майсатор
Тел: 0882551735
Град: София
http://obiavidnes.com/obiava/54920/0882551735-kachestveni-shpaklovkizapochvane-vednaga

Кооперация Черноломие
КООПЕРАЦИЯ ЧЕРНОЛОМИЕ развива селскостопанска дейност на територията на с. Горско Албаново. Извършва
зърнопроизводство на следните култури – кориандър, слънчоглед, царевица, пшеница, рапица. Кооперацията реализира
търговска дейност със зърно. Адрес за контакти: с. Горско Абланово, общ. Опака, обл. Търговище, телефони: 060/ 374
281; 0887356974.
http://obiavidnes.com/obiava/54919/kooperaciya-chernolomie

Частен детектив – Детективски услуги
Частни детективи Стелт Детективс предлагат професионални услуги и гарантират дискретност на всички клиенти. С
големият си опит и разнообразието от предлаганите услуги, детективи Стелт Детективс успешно удовлетворяват
нуждите на своите клиенти.
Информация за нас и безплатна консултация може да намерите на нашия сайт: http://stealthdetectives.blogspot.com
__________________________________________
sealthdetectives@gmaitl.com
0885214623
0885594478
http://obiavidnes.com/obiava/54918/chasten-detektiv--detektivski-uslugi

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/54917/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

Гнайс от Ивайловград
Валмарг стоун 99 ЕООД обработва висококачествен гнайс от Ивайловград.Дружеството притежава богат опит и
поддържа партньорски отношения с редица строителни складове,фирми и частни лица.Фирмата разполага със
собствена производствена и складова база,модернизирана през годините.Гнайса е материал изключително
популярен,както у нас така и по целия свят,отличава се с грапава повърхност,здравина,мекота на цветовете и
устойчивост на студ и топлина.Той е подходящ за външни и вътрешни облицовки и настилки.Използва се за облицовка на
семейни къщи,вили,хотели,камини,барбекюта и за настилка на градински пътеки,алеи,тротоари и дворове.Валмарг
разполага с постоянни складови наличности и предлага кратки срокове за изпълнение на поръчките.Дългогодишния ни
опит,качественото обслужване и конкурентните цени,който предлагаме ни прави предпочитан партньор за много наши
клиенти.Доставка по еконт.
http://obiavidnes.com/obiava/54916/gnays-ot-ivaylovgrad

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54833/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/54915/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
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- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/54914/detektivska-agenciya-star-0885350440

7" (17.78 cm) Asus Nexus 7
7" (17.78 cm) Asus Nexus 7, таблет, 3G, IPS Panel, четириядрен NVIDIA® Tegra® 3 T30L 1.2GHz , 1GB RAM, 32GB вградена
памет, 802.11n, bluetooth, GPS, camera, Android 4.1, 340g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/54913/7-1778-cm-asus-nexus-7

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/54912/detektivska-agenciya---diskret

ДЕТЕКТИВСКА агенци АЯКС - изневери,издирване,проучване,справки
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/54911/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
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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/54910/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

15.6" (39.62 cm) Lenovo B590 59-352424 +подарък раница
15.6" (39.62 cm) Lenovo B590 59-352424 +подарък раница, двуядрен Celeron® B830 1.8GHz, HD LED Display & GeForce
610M 1GB (HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0, DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/54909/156-3962-cm-lenovo-b590-59-352424-podaryk-ranica

0882551735 качествени шпакловки,започване веднага
Започване веднага
0882551735,чсно лице
-фини шпакловки.
-гипсови шпакловки.
-обръщане покрай пвц дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-топлоизолация.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-зида и измазва комини.
-замазки.
-зидария.
майстор с дългодишна практика в стройтелството.
-гарантирано качество.
-зида и измазва комини.
-започване веднага.
Галерия
http://obiavidnes.com/obiava/54908/0882551735-kachestveni-shpaklovkizapochvane-vednaga

42 лв Промоционална Цена за Шперплат за кофраж - WWW.SHPERPLAT.COM
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/54907/42-lv-promocionalna-cena-za-shperplat-za-kofraj---wwwshperplatcom

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/54906/30-50-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/54905/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/
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http://obiavidnes.com/obiava/54904/30-50-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/54903/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/54902/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Електропастири
Електропастири с най-високо качество. Безплатна доставка за цяла България. За повече информация www.elektropastiri.bg. Телефон за връзка 02/442-44-09.
http://obiavidnes.com/obiava/54901/elektropastiri

Калъф Canyon CNL-NB12J
Калъф Canyon CNL-NB12J, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/54900/kalyf-canyon-cnl-nb12j

0887232146 Фини и гипсови шпакловки,започване веднага
0887232146, ФИННИ ШПАКЛОВКИ, ГИПСОВИ ШПАКЛОВКИ, ЛАТЕКС, ТОПЛ ОИЗОЛАЦИЯ, ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ
PVC ДОГРАМА И ВРАТИ С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ, МИНЕРАЛНА МАЗИЛКА, ПРЪСКАНА
МАЗИЛКА, ВЛАЧЕНА МАЗИЛКА, МАЗИЛКИ, ЗАМАЗ КИ, ЗИДАРИЯ, ЗИДА И ТЕРАСИ С ИТОНГ, БЪРЗО И
КАЧЕСТВЕНО, РАЗУМНИ ЦЕНИ, СЪС СОБСТВЕН ПРЕВОЗ, БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД НА ОБЕКТА, ЧАСНО ЛИЦЕМАЙСТОР, БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН... Подател: майстор-ЧАСНО ЛИЦЕ... Град: СОФИЯ започване веднага
http://obiavidnes.com/obiava/54899/0887232146-fini-i-gipsovi-shpaklovkizapochvane-vednaga

24" (60.96 cm) IIYAMA X2472HD
24" (60.96 cm) IIYAMA X2472HD, FULL HD LED, VA panel, 8ms, 5 000 000:1 250cd/m2, HDMI & DVI (HDCP), черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/54898/24-6096-cm-iiyama-x2472hd

Слушалки Genius HS-300A
Слушалки Genius HS-300A, сини, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/54897/slushalki-genius-hs-300a

Cooler Master Hyper Т4
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Cooler Master Hyper Т4, съвместим с LGA2011/1366/1156/1155/775 & FM1/AM3+/AM3/AM2
http://obiavidnes.com/obiava/54896/cooler-master-hyper-t4

Cooler Master Hyper 612S
Cooler Master Hyper 612S, медна основа, съвместим с LGA1366/1156/1155/775 & FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
http://obiavidnes.com/obiava/54895/cooler-master-hyper-612s

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/54894/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/54893/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/54892/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/54891/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/54890/5-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/54889/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet

Хотел Дипломат Плаза - Изгодни оферти за почивка
Хотел Дипломат Плаза гр. Луковит е прекрасно място за отдих и забавления. Той предлага и страхотна атмосфера за
делови срещи и фирмени семинари.
http://obiavidnes.com/obiava/54888/hotel-diplomat-plaza---izgodni-oferti-za-pochivka

Революционният продукт за отслабване - Nidora
Искате ли бързо и сигурно да се отървете от всички излишни килограми? Няма как дами и господа, всяка реклама за
отслабване започва така, но с помощта на революционният продукт Nidora ще отслабвате постепенно и здравословно.
Nidora е клинично тестван и безвреден продукт.
http://obiavidnes.com/obiava/54887/revolyucionniyat-produkt-za-otslabvane---nidora

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/54886/prevoz-na-pokyshtnina-na-nay---dobri-ceni-

Маркиращи клещи за цени,дати,кодове
МАРИНА РОМЕА ЕООД продава нови италиански маркиращи клещи за отпечатване и разлепване на самозалепващи
етикетчета с информация за стоката и продукта: цена , сериен номер, дата и срок на годност, дата на производство,
номенклатурен номер, партиден номер L, тегло, кодове, поредни номерации и др.Предлагаме и всички консумативи с
които работят клещите: ролки с бели и сигнални(зелено, жълто, оранжево, червено) цветове, резервни намастилващи
тампони.Едноредовите клещи работят с етикети размер 26мм Х 12мм,а двуредовите с етикети 26мм Х 16мм.Използват
се в магазини за хранителни стоки, супермаркети, аптеки, книжарници, бутици, магазини за нехранителни стоки,
шивашки фирми и др. С маркиращите клещи бързо и точно се поставят етикетите върху стоката с информация за цена,
партиден номер, час и дата на производство, или срок на годност. Te са полезен инструмент и труднозаменим помощник
за всеки един магазин и ще Ви позволят да подобрите вашия бизнес по-бързо,лесно и удобно.
Фирмата доставя маркиращи клещи до всеки град и село в България.Доставка за 1-ин работен ден по куриер с наложен
платеж.Цена на едноредови клещи( с до 8 символа на един ред): 69лв.
Цена на двуредови клещи(с по 8 символа на горен и долен ред на етикета): 89лв
Телефон за поръчки и доставка: 0887843478
Гаранция 1 година !
http://obiavidnes.com/obiava/54885/markirashti-kleshti-za-cenidatikodove

Намастилващи тампони за маркиращи клещи БЛИЦ
Марина Ромеа ЕООД продава оригинални италиански намастилващи тампони за следните модели маркиращи клещи
БЛИЦ: BLITZ C6, BLITZ C8, BLITZ S14, BLITZ S16.
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Ние знаем колко ценно е вашето време. Затова „Марина Ромеа Ви предлага да се възползвате от дистанционното
пазаруване на тампони за маркиращи клещи BLITZ - чрез интернет или по телефона, за да можете да извършвате своите
покупки директно от дома си или от офиса по всяко удобно за Вас време - 7 дни в седмицата. При това с удобството без
да напускате дома или офиса си. Фирмата извършва доставки на тaмпони за всички модели маркиращи клещи БЛИЦ до
всеки един град и село в България! Гарантирана експресна доставка до 24 часа по куриер(ЕКОНТ, СПИДИ, ТИП ТОП
КУРИЕР, ЛЕО ЕКСПРЕС, ЕВРОПЪТ) с наложен платеж в цялата страна до Вашия офис, магазин, склад, производствен
цех или дом в удобно за Вас време. Телефон за поръчки и доставка: 0887843478
Цена на тампон BLITZ: 5лв
http://obiavidnes.com/obiava/54884/namastilvashti-tamponi-za-markirashti-kleshti-blic

Тъкани полипропиленови чували
Марина Ромеа ЕООД продава нови,неупотребявани сезалови чували за ръчно опаковане(пакетиране) на различни продукти
като: боб, леща, брашно, ориз, захар,зърно, сол, чай, кафе, какао, слънчогледови и тиквени семки, дърва за огрев, въглища,
брикети, пелети, фуражи, жито, царевица, пшеница, малц,ечемик,просо,ръж, сода, семена, храни за животни,
гранулирани храни, храни за домашни любимци, пясък, цимент, чакъл,битови и строителни отпадъци, минерални торове,
пръст за цветя, насипни материали и много други разнородни вещи и предмети. Намират приложение и в
строителството като често биват използвани за съхранение на материали. Естествено сезаловите чували са добри и за
фирмите работещи в сферата почистване на различни отпадъци. В сезалови чували Вие може да опаковате още дрехи,
одеала, възглавници, пердета и прочие. Ние гарантираме качеството на този опаковъчен материал тъй като се
занимаваме с неговото разпространение и знаем колко полезен бива той за обществото. Хубаво е да използвате сезалови
чували и при преместване на движима собственост съобразена с примерите по-горе като те обещават пълна защита при
доброто опаковане.
Ширина на чувала: 60см
Дължина на чувала: 90см
Цвят: бял
Изработени са от полипропилен, който е: - добър изолатор- подходящ за контакт с хранителни продукти Чувалите са
здрави, лесно се пълнят и транспортират. Издържливи са на триене. Сезаловите чували гарантират здравина и
сигурност за тези, които ги използват.
Цена на сезален чувал: 0,32лв
Ние знаем колко ценно е вашето време. Затова „Марина Ромеа" Ви предлага да се възползвате от дистанционното
пазаруване на чували - чрез Интернет, за да можете да извършвате своите покупки директно от дома си или от офиса
по всяко удобно за Вас време - 7 дни в седмицата. При това с удобството без да напускате дома или офиса си. Фирмата
извършва доставки на чували до всеки един град и село в България ! Гарантирана експресна доставка до 24 часа по
куриер(ЕКОНТ, СПИДИ, ТИП ТОП КУРИЕР, ЛЕО ЕКСПРЕС, ЕВРОПЪТ) с наложен платеж в цялата страна до Вашия
магазин, офис или дом в удобно за Вас време. Доставката се извършва с 20 процента отстъпка от куриерската тарифа
за всички наши клиенти !Телефон за поръчки и доставка: 0887843478
http://obiavidnes.com/obiava/54883/tykani-polipropilenovi-chuvali

Купидон 007
Купидон 007
Нежност ,разбиратвлство ,милувка-намерете ги при нас
Е-мейл:with.love.kupidon@abv.bg
Skype: with.love.kupidon
Тел. 089 77 82 150
http://obiavidnes.com/obiava/54882/kupidon-007

Ролки с мрежа за палетизиране
Марина Ромеа ЕООД продава испанска мрежа за ръчно опаковане на стоки, които трябва да дишат върху палети.
Изработена е от полиетилен и е навита на ролка. Характеризира се с голяма здравина и гъвкавост.
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Ширина: 50см
Дължина: 1000 метра в ролка
Цвят:прозрачен
Най - важната й функция е да гарантира дишане на опакованите с нея продукти по време на транспорт и съхранение.
Осигурява циркулиране на въздуха на палетизираните стоки и ги подържа да стоят стабилни, стегнати и здрави на
палета. Дава възможност за максимален въздушен поток при транспортиране и складиране. През отворите на мрежата
излиза влагата. Препоръчително е да се използва при опаковане и палетизиране на пресни плодове и зеленчуци, дърва за
огрев, яйца, фуражни храни или продукти, които имат остатъчна топлина.
Цена на ролка с 1000 метра мрежа за палети: 39лв
Ние знаем колко ценно е вашето време. Затова „Марина Ромеа Ви предлага да се възползвате от дистанционното
пазаруване на мрежа за палетизиране – чрез Интернет, за да можете да извършвате своите покупки директно от дома
си или от офиса по всяко удобно за Вас време – 7 дни в седмицата. При това с удобството без да напускате дома или
офиса си. Фирмата извършва доставки на ролки с мрежа до всеки един град и село в България! Гарантирана експресна
доставка до 24 часа по куриер(ЕКОНТ, СПИДИ, ТИП ТОП КУРИЕР, ЛЕО ЕКСПРЕС, ЕВРОПЪТ) с наложен платеж в
цялата страна до Вашия магазин, офис или дом в удобно за Вас време. Доставката се извършва с 20 процента отстъпка
от куриерската тарифа за всички наши клиенти! Телефон за поръчки и доставка: 0887843478
http://obiavidnes.com/obiava/54881/rolki-s-mreja-za-paletizirane

Ролки с тиксо
Марина Ромеа ЕООД продава ролки със самозалепваща лента(тиксо) за опаковане. Тиксото е подходящо за канцеларски
нужди, опаковане и затваряне на кашони, кутии, картонени опаковки, колети, чували, пакетиране на пратки, пакети,
залепване върху найлон, стреч фолио и др.
Цветове - прозрачно и кафяво
Ширина на тиксото - 48 мм
Дължина на тиксото в ролка - 66 метра
Устойчиво е на влага и стареене.
Ние знаем колко ценно е вашето време. Затова „Марина Ромеа Ви предлага да се възползвате от дистанционното
пазаруване на ролки с широко тиксо - чрез интернет или по телефона, за да можете да извършвате своите покупки
директно от дома си или от офиса по всяко удобно за Вас време - 7 дни в седмицата. При това с удобството без да
напускате дома или офиса си. Фирмата извършва доставки на тиксо до всеки един град и село в България! Гарантирана
експресна доставка до 24 часа по куриер(ЕКОНТ, СПИДИ, ТИП ТОП КУРИЕР, ЛЕО ЕКСПРЕС, ЕВРОПЪТ) с наложен
платеж в цялата страна до Вашия дом, офис, магазин, склад, производствен цех в удобно за Вас време. Телефон за
поръчки и доставка: 0887843478
Цена 1-на ролка тиксо: 1,30лв
http://obiavidnes.com/obiava/54880/rolki-s-tikso

Oпаковъчна мрежа за чесън
Марина Ромеа ЕООД продава бяла мрежа за опаковане на чесън.Мрежата е ръкавна и позволява в нея да се опаковат
чеснови глави.
Ширина на мрежата: 9 сантиметра
Продава се на метър.
Цена на ръкав с ширина 9см и дължина 1 метър: 0,12лв/метър
Отворите на мрежата позволяват на опакования в нея чесън да "диша" и да бъде видим за потребителя.Мрежата за
чесън е с висока издръжливост на опън и оптимална устойчивост при късане.Предимствата на oпаковъчната мрежа за
чесън са добро проветряване , голяма вместимост и ниски разходи за пакетиране.
Ние знаем колко ценно е вашето време. Затова „Марина Ромеа Ви предлага да се възползвате от дистанционното
пазаруване на мрежа за пакетиране на чесън – чрез Интернет, за да можете да извършвате своите покупки директно от
дома си или от офиса по всяко удобно за Вас време – 7 дни в седмицата. При това с удобството без да напускате дома
или офиса си. Доставки на мрежа за чесън до всеки един град и село в България! Гарантирана експресна доставка до 24
часа по куриер(ЕКОНТ, СПИДИ, ТИП ТОП КУРИЕР, ЛЕО ЕКСПРЕС, ЕВРОПЪТ) с наложен платеж в цялата страна до
Вашия магазин, офис или дом в удобно за Вас време. Доставката се извършва с 20 процента отстъпка от куриерската
тарифа за всички наши клиенти!
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Телефон за поръчки и доставка: 0887843478
http://obiavidnes.com/obiava/54879/opakovychna-mreja-za-chesyn

Маркиращи клещи за партида и срок на годност
Фирма "МАРИНА РОМЕА"ЕООД продава нови италиански маркиращи клещи за отпечатване и разлепване на
самозалепващи етикетчета с информация за стоката и продукта:партиден номер L(партида)и срок на
трайност(най-добър до).Партидният номер служи за идентификация на продукта, необходима за неговото проследяване
по цялата хранителна верига. Много често през партидния номер се изписва латинската буква L, която произтича от
„Lot”, в превод на български „Партида”. Потребителите могат да сигнализират на производителите, че не са
удовлетворени от качествата на даден продукт, като им съобщят партидния номер чрез изписаните контакти за
връзка. По него производителите установяват какви нередности са причинили недоброто качество на продукта и ги
отстраняват.За малотрайните продукти срокът на трайност трябва да бъде обявен с „Използвай преди”, а за
продуктите с удължена трайност - с „Най-добър до”.
Предлагаме и всички консумативи с които работят клещите: ролки с бели етикети, резервни намастилващи тампони.
Фирмата доставя маркиращи клещи до всеки град и село в България.Доставка за 1-ин работен ден по куриер с наложен
платеж.
Цена на маркираща клещ(с по 8 символа на горен и 8 на долен ред): 89лв.
Телефон за поръчки и доставка: 0887843478
Гаранция 1 година !
http://obiavidnes.com/obiava/54878/markirashti-kleshti-za-partida-i-srok-na-godnost

Чембер машинки за опаковане на палети
МАРИНА РОМЕА ЕООД продава ръчни чембер машинки, за обвиване и пристягане с пластмасова чембер лента на
различни товари, кашони, стоки върху палети, дървен материал, паркети, кутии, сандъци, различни по форма пакети,
бетонови блокчета, плочки, бордюри, бали, тръби, варели, палети с тухли и др.Машинките са подходящи за работа при
всякакви работни повърхности(плоска, хоризонтална, вертикална).Осигуряват безопасно,сигурно закрепване и стягане на
товари и предмети с пластмасова лента. Могат да работят с всички видове пластмасови чембер ленти с ширини от 9мм
до 19мм и дебелини до 1мм.Предлагаме и всички консумативи с които работят машинките:полипропиленови чембер
ленти, метални и пластмасови катарами.Фирмата доставя чембер машинки и консумативи до всеки град в БЪЛГАРИЯ
по куриер с наложен платеж за 1-ин работен ден. Tелефон за поръчки и доставка: 0887843478
Цена: 169 лв.
Гаранция 12 месеца.
http://obiavidnes.com/obiava/54877/chember-mashinki-za-opakovane-na-paleti

Текстилни пистолети
МАРИНА РОМЕА ЕООД продава нови италиански текстилни пистолети за закачане на етикети към трикотаж,връхни
облекла,чорапи,ръкавици,шапки,чанти,обувки,килими,мокети,изтривалки и др.Пистолетите се използват в търговията
на дребно и в шивашката промишленост за закрепване на картонения етикет към дрехата.Етикетите трябва да
съдържат информация като цена,вносител,производител, инструкции за пране и ползване, състав на влакната, размер и
др.Закрепването става с пластмасови стрели.Пластмасовата стреличка се отрязва с много добре заточен нож вграден в
иглата на пистолета.Работата с текстилните пистолети е много проста.Нужно е само едно стискане ,за да се закачи
етикета към дрехата.Благодарение на текстилните пистолети прикачването на ценови етикети към дрехите става
бързо и лесно.Закачените етикети добавят по професионален външен вид на дрехите.
Предлагаме отделно като консуматив и пластмасови стрели с различни размери.
Ние знаем колко ценно е вашето време.Затова „Марина Ромеа" Ви предлага да се възползвате от дистанционното
пазаруване на текстилни пистолети - чрез интернет или по телефона, за да можете да извършвате своите покупки
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директно от дома си или от офиса по всяко удобно за Вас време - 7 дни в седмицата.При това с удобството без да
напускате дома или офиса си.Фирмата извършва доставки на пистолети и стрелички за тях до всеки един град и село в
България ! Гарантирана експресна доставка до 24 часа по куриер(ЕКОНТ,СПИДИ,ЛЕО ЕКСПРЕС,ЕВРОПЪТ) с наложен
платеж в цялата страна до Вашия магазин,офис или дом в удобно за Вас време.Телефон за поръчки и доставка:
0887843478
Цена на 1 брой текстилен пистолет: 14,90 лв
Цена на кутия с 5000 броя пластмасови стрели: 9 лв
http://obiavidnes.com/obiava/54876/tekstilni-pistoleti

Опаковъчно стреч фолио
МАРИНА РОМЕА ЕООД продава ролки със стреч фолио за ръчно опаковане на палети, кашони, мебели, стоки върху
палети и други нехранителни продукти с произволна форма и габарити.Подходящо за употреба във всички сфери на
промишлеността, логистиката, производства, търговия, в домът – навсякъде, където е необходимо да се гарантира на
продукта предпазване от прах и замърсяване,нараняване,сигурност при транспортиране, непромокаемост и търговска
неприкосновеност. Устойчиво на температурни амплитуди.
Цвят: прозрачен
Ширина на ролката 500мм, дебелина на фолиото 23 микрона,дължина 300 метра
Разтегливост: 150 процента
Цена на ролка:6,40лв.
Фирмата доставя ролки със стреч фолио до всеки град в страната.Бърза доставка за един работен ден по куриер с
наложен платеж.Телефон за поръчки и доставки:0887843478
http://obiavidnes.com/obiava/54875/opakovychno-strech-folio

Машинки за запечатване на торбички
МАРИНА РОМЕА ЕООД продава нови италиански машинки за запечатване на найлонови торбички със самозалепваща
лента(тиксо).Машинката е с конструкция от метал, издържлива е на удар и е лесна за почистване.Осигурява бързо и
херметично затваряне на найлонови торбички, пликове и същевременно лесно отваряне на торбичката без тя да се
разкъсва.С едно движение се осъществява, както запечатването така и отрязването на тиксото.Работи със
самозалепваща лента(тиксо) с ширина от 9 до 12мм.Идеална е за опаковане на хляб,хлебни изделия, закуски, сандвичи,
месо, плодове, зеленчуци и много други продукти.
Ние знаем колко ценно е вашето време.Затова „Марина Ромеа” Ви предлага да се възползвате от дистанционното
пазаруване на машинки за затваряне на торбички - чрез интернет или по телефона, за да можете да извършвате своите
покупки директно от дома си или от офиса по всяко удобно за Вас време - 7 дни в седмицата.При това с удобството без
да напускате дома или офиса си.Фирмата извършва доставки на машинки до всеки един град в България ! Гарантирана
експресна доставка до 24 часа по куриер(ЕКОНТ,СПИДИ,ЛЕО ЕКСПРЕС,ЕВРОПЪТ) с наложен платеж в цялата страна
до Вашия офис, магазин, склад, производствен цех или дом в удобно за Вас време.Телефон за поръчки и доставка:
0887843478
Цена на машинка + 1 ролка тиксо с дължина 66 метра: 26лв
http://obiavidnes.com/obiava/54874/mashinki-za-zapechatvane-na-torbichki

Фолио на балончета за опаковане на чупливи стоки
МАРИНА РОМЕА ЕООД продава фолио на балончета за ръчно опаковане и защита на чупливи стоки. Фолиото с
балончета въздух представлява предпазен опаковъчен материал от 3 - ри слоя полиетилен с междинен слой на балончета.
Този материал е изключително подходящ за опаковане на вещи, които има опасност да бъдат счупени, одраскани при
преместване, транспортиране или складиране - като например дивани, различни мебели с или без стъклени повърхности,
мобилни телефони, хладилници, телевизори, сувенири, парфюми, осветителни тела, изделия от стъкло, кристал и
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порцелан, различни изделия от електрониката и много други.
Релефната структура във фолиото и клетките с въздух осигуряват безопасност при транспортиране и предпазват от
наранявания, натъртвания и драскотини опакования продукт. Аерофолиото е перфектна защитна опаковка осигуряваща
добра защита на опакования продукт срещу механични наранявания и удари. Осигурява много по - добра защита в
сравнение с хартиените опаковки, като абсорбира ударите 60 процента по - добре.
Ширина на фолиото с балончета: 150 сантиметра
Продава се на метър.
Цена на 1 - ин метър дължина и 150см. ширина: 0, 95лв
Ние знаем колко ценно е вашето време. Затова „Марина Ромеа Ви предлага да се възползвате от дистанционното
пазаруване на фолио с балончета въздух - чрез интернет или по телефона, за да можете да извършвате своите покупки
директно от дома си или от офиса по всяко удобно за Вас време - 7 дни в седмицата.
При това с удобството без да напускате дома или офиса си. Фирмата извършва доставки на аерофолио до всеки един
град или село в България! Гарантирана експресна доставка до 24 часа по куриер(ЕКОНТ, СПИДИ, ЛЕО ЕКСПРЕС,
ЕВРОПЪТ) с наложен платеж в цялата страна до Вашия офис, магазин, склад, производствен цех или дом в удобно за Вас
време. Телефон за поръчки и доставка: 0887843478
http://obiavidnes.com/obiava/54873/folio-na-baloncheta-za-opakovane-na-chuplivi-stoki

Пластмасови пазарски кошници за магазини
МАРИНА РОМЕА ЕООД продава нови италиански пластмасови кошници за клиенти пазаруващи в магазини за хранителни
стоки,супермаркети,хипермаркети,магазини за нехранителни стоки и други търговски обекти.
Кошниците са подходящи за малки и големи магазини и позволяват на клиентите на самообслужване да пълнят и
събират стоките,които желаят да закупят.Поставят се на входа на вашия магазин или супермаркет.Разхождането в
магазина на клиентите с празна кошница ще ги накара да я напълнят и с това ще увеличат обема на вашите
продажби,както и оборота за месеца на магазина ви.
Кошниците имат капацитет от 22 литра и се предлагат в 4-ри стандартни цвята:червено,синьо,жълто и зелено.Всяка
кошница е произведена от специална антишокова и антистатична пластмаса.Ергономичната им дръжка ги прави
устойчиви да издържат на евентуално претоварване.
Фирмата доставя кошници до всеки град в България.Бърза доставка за 1-ин работен ден по куриер до Вашия
магазин,офис или дом в цялата страна.Телефон за поръчки и доставка:0887843478
http://obiavidnes.com/obiava/54872/plastmasovi-pazarski-koshnici-za-magazini

Продавам чембер машини за опаковане с метална лента
МАРИНА РОМЕА ЕООД продава ръчни машини за обвиване и пристягане с метална лента на различни тежки товари,
пакети с различна форма, стоки върху палети, сандъци, бали, строителни материали, дървен материал, тръби,
пръти,стоманени профили,бобини и др.Подходящи за приложение при големи натоварвания за опаковане на груби и
тежки материали.Осигуряват безопасно,сигурно закрепване и стягане на товари и предмети с метална лента. Обтягат,
свързват чрез нарез и режат металната лента.Свръзката чрез прорязване намалява разходите за опаковане с 10%, чрез
елиминиране на пломбата със скоба и по-голямата си здравина.Работят с метални чембер ленти с ширина от 13мм,
16мм до 19мм и дебелина на лентата от 0,40мм до 0,60мм.
Предлагаме отделно като консуматив към машинките и метални ленти с ширина от 13, 16 и 19мм.
Фирмата доставя ръчни инструменти за работа с метална чембер лента до всеки град и село в България.Срок на
доставка 1-ин работен ден по куриер.Телефон за поръчки и доставка:0887843478
http://obiavidnes.com/obiava/54871/prodavam-chember-mashini-za-opakovane-s-metalna-lenta

Продавам чували за пясък
Марина Ромеа ЕООД продава нови тъкани полипропиленови чували за ръчно опаковане(пакетиране) на пясък.
Ширина на чувала: 50см
Дължина на чувала: 75см
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Цвят: бял
Товароносимост: максимум 25кг. с пясък
Изработени са от полипропилен, който е:
- добър изолатор
Чувалите за пясък са здрави, лесно се пълнят и транспортират. Издържливи са на триене и гарантират здравина и
сигурност за тези, които ги използват. Пясъка опакован в чували по 25кг служи за опесъчаване срещу поледици, срещу
наводнение.
Ние знаем колко ценно е вашето време. Затова „Марина Ромеа Ви предлага да се възползвате от дистанционното
пазаруване на чували за пясък
- чрез Интернет, за да можете да извършвате своите покупки директно от дома си или от офиса по всяко удобно за Вас
време - 7 дни в седмицата. При това с удобството без да напускате дома или офиса си. Фирмата извършва доставки на
чували до всеки един град и село в България! Гарантирана експресна доставка до 24 часа по куриер(ЕКОНТ, СПИДИ, ТИП
ТОП КУРИЕР, ЛЕО ЕКСПРЕС, ЕВРОПЪТ) с наложен платеж в цялата страна до Вашия магазин, офис или дом в удобно
за Вас време.
Цена на чувал за пясък: 0, 24лв
Телефон за поръчки и доставка: 0887843478
http://obiavidnes.com/obiava/54870/prodavam-chuvali-za-pyasyk

Дизайнерски витражи Тифани за врати и прозорци и лампиони
Дизайнерски витражи Тифани за врати и прозорци и лампиони по поръчка на конкурентно ниски цени от Алера Сървисис
ООД – 0876 35 39 39! Ако искате да направите дома си приказен и неповторим, ние от Алера Сървисис ООД можем да Ви
предложим най-красивите дизайнерски витражи и лампиони, изработени в ателието на екип от майстори, украсил с
таланта си домовете на част от елита на България! Освен моделите от нашата фото галерия, приемаме поръчки за
витражи и лампи Тифани и по индивидуален проект на клиента! При нас може да намерите витражи и дизайнерски
лампи Тифани в следните градове: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали,
Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София,
Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол! Свържете се с нас на национален телефон 0876 35 39 39! Алера
Сървисис ООД – превръщаме дома Ви в шедьовър!
http://obiavidnes.com/obiava/54869/dizaynerski-vitraji-tifani-za-vrati-i-prozorci-i-lampioni

Витражи и бутикови лампи по поръчка
Витражи и бутикови лампи по поръчка в цяла България от Алера Сървисис ООД – 0876 35 39 39! Ако искате да направите
дома си приказен и неповторим, ние от Алера Сървисис ООД можем да Ви предложим най-красивите дизайнерски
витражи и лампиони, изработени в ателието на екип от майстори, украсил с таланта си домовете на част от елита на
България! Освен моделите от нашата фото галерия, приемаме поръчки за витражи и лампи Тифани и по индивидуален
проект на клиента! Предлагаме витражи за врати и прозорци! При нас може да намерите витражи и дизайнерски лампи
Тифани в следните градове: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали,
Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София,
Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол! Свържете се с нас на национален телефон 0876 35 39 39! Алера
Сървисис ООД – превръщаме дома Ви в шедьовър!
http://obiavidnes.com/obiava/54868/vitraji-i-butikovi-lampi-po-porychka

Витражи и бутикови лампи в цяла България
Витражи и бутикови лампи в цяла България от Алера Сървисис ООД – 0876 35 39 39! Ако искате да направите дома си
приказен и неповторим, ние от Алера Сървисис ООД можем да Ви предложим най-красивите витражи и лампиони,
изработени в ателието на екип от майстори, украсил с таланта си домовете на част от елита на България! Освен
моделите от нашата фото галерия, приемаме поръчки за витражи и лампи и по индивидуален проект на клиента!
Творците на Алера Сървисис ООД са тясно профилирани в изработването на витражи и лампи по технологията Тифани
– безспорно най-харесваната и търсена на пазара! При нас може да намерите витражи и дизайнерски лампи в следните
градове: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч,
Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора,
Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол! Свържете се с нас на национален телефон 0876 35 39 39! Алера Сървисис ООД –
превръщаме дома Ви в шедьовър!
http://obiavidnes.com/obiava/54867/vitraji-i-butikovi-lampi-v-cyala-bylgariya
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Витражи и бутикови лампи в цяла България
Витражи и бутикови лампи в цяла България от Алера Сървисис ООД – 0876 35 39 39! Ако искате да направите дома си
приказен и неповторим, ние от Алера Сървисис ООД можем да Ви предложим най-красивите витражи и лампиони,
изработени в ателието на екип от майстори, украсил с таланта си домовете на част от елита на България! Освен
моделите от нашата фото галерия, приемаме поръчки за витражи и лампи и по индивидуален проект на клиента!
Творците на Алера Сървисис ООД са тясно профилирани в изработването на витражи и лампи по технологията Тифани
– безспорно най-харесваната и търсена на пазара! При нас може да намерите витражи и дизайнерски лампи в следните
градове: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч,
Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, София, Стара Загора,
Търговище, Хасково, Шумен и Ямбол! Свържете се с нас на национален телефон 0876 35 39 39! Алера Сървисис ООД –
превръщаме дома Ви в шедьовър!
http://obiavidnes.com/obiava/54866/vitraji-i-butikovi-lampi-v-cyala-bylgariya

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/54865/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

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:
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-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/54864/0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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
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/54863/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
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-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/54862/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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 !
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тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54861/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/51241/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Магнитен масажор за гръб-др ливайн
Магнитен масажор за гръб-др ливайн
Магнитният масажор е подходящ:
- За хора, които нямат заболяване, свързано с гърба, но изпитват болки в гърба, поради други причини.
- За хора, които прекарват много време в седнало положение – например, служители в офис, студенти.
- За хора, които дълго стоят прави или работата им е свързана с много движение – келнери, медицински работници,
пощальони.
- За всеки, който работи в определена стойка на тялото – работници зад поточна линия, зъболекари, хирурзи.
- За хора с наднормено тегло.
- Професионални шофьори.
- Професионални спортисти.
Възстановете физическата си активност и се освободете от болките в гърба и кръста с помоща на магнитния масажор
на Др. Ливайн! Цена 59лв
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/54860/magniten-masajor-za-gryb-dr-livayn

Квантов Анализатор на здравословното състояние
Квантов Анализатор на здравословното състояние
Квантови 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.
Квантов 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
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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.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/54859/kvantov-analizator-na-zdravoslovnoto-systoyanie

Лазерна четка за коса
Лазерна четка за коса
Ако имате коса с тънък и изхабен косъм,може да се доверите на четката за коса която ви предлагаме.
Гроу Комб e лазерна четка за коса с иновационна технология за възстановяване растежа на косата!
Четката е изключително удобна и лесна за употреба, нужни са ви само 10-15 минути на ден за постигане на максимални
резултати. Лесно преносима и практична тя може да бъде с вас по всяко време!
Цена: 49 лв.
Получавате и 3 подаръка
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
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/54858/lazerna-chetka-za-kosa

Центърът – формат, насочен към семейството
Центърът – формат, насочен към семейството, който да укрепи връзката между родители и деца и намали
емоционалната отчужденост между тях. Запазвайки модела „чрез забавление към познание” да предложим на децата ни
атрактивни занимания, които от една страна да им дадат вътрешна увереност и ориентация и от друга, да разширят
познанията им в различните професионални области. Да се изградим общност, в която всеки член от семейството да
намери своята идентификация.
Повече информация на www.centarat.com.
Контакт:
Центърът
София, кв. Лозенец, ул. Христо Ценов 9-13
тел.: 02 8 620 630/0876 866 515
http://obiavidnes.com/obiava/54857/centyryt--format-nasochen-kym-semeystvoto

Букети и кошници с доставка
Букети и кошници с цветя за различни поводи поръчайте от онлайн магазин за цветя jiveya.com
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http://obiavidnes.com/obiava/54856/buketi-i-koshnici-s-dostavka

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/54855/30-50-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/54854/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/
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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/54853/30-50-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/54852/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/54851/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/54850/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен дизайн. Цялостен
интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/54849/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra
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Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
Интериорен дизайн, екстериорен 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен дизайн. Цялостен
интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/54848/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

АДВАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ( БАЛКАН )
Фирма Адванс Интернешънъл Транспорт Инк. се занимава с превоз на товари и стоки чрез воден, въздушен, железопътен
и сухопътен транспорт. Основни направления са Близкия Изток, ОНД и Източна Европа.
http://obiavidnes.com/obiava/54847/advans-interneshynyl-transport--balkan-

ЗАВН-ДОБРИЧ АД
. Колективът на „ЗАВН-ДОБРИЧ” АД е съставен от специалисти и работници – управленски, инженерно-технически и
изпълнителски персонал. Тяхна задача е да отговарят на непрекъснато повишаващите се изисквания за качество в
работата, които партньорите на дружеството поставят.
http://obiavidnes.com/obiava/54846/zavn-dobrich--ad

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/54845/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/54844/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/54843/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/54842/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/54841/5-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/54840/nauchete-kakvi-sa-nachinite-za-pechelene-ot-internet

Курсове за матура и кандидат-студенти
Курсове за матура и кандидат-студенти по български език и литература, математика, история, география, химия,
биология, английски, немски, испански и италиански език.
Отлична методика на обучение, квалифицирани преподаватели с опит, малки групи или индивидуално (частни уроци),
висока успеваемост.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/54839/kursove-za-matura-i-kandidat-studenti

Интер Агро Транс - търговия със семена, препарати за растителна защита и др
ИНТЕР АГРО ТРАНС ЕООД е с дългогодишен опит в търговията с препарати за растителна защита, семена, торове,
съхранение на зърно, горива, резервни части за селскостопански машини.Фирмата дистрибутира продукти на BASF
Syngenta AGRIA Dupont, Bayer, LG Limagrain, Екофол, Dekalb, Pioneer, Rapool. Изкупува земеделски земи. Офис в гр.
Силистра, ул. Добруджа 1, ет. 6; Офис в гр. Добрич, ул. България 1, ет. 5
http://obiavidnes.com/obiava/54838/inter-agro-trans---tyrgoviya-sys-semena-preparati-za-rastitelna-zashtita-i-dr

Директен внос на автостъкла
Директен внос на всички автостъкла за всички марки и модели леки,лекотоварни и товарни автомобили от Европа и
Азия.Монтаж с гаранция и на посочен от клиенти адрес.
Адресът ни е град Пловдив ул.Цариградско шосе112.
http://obiavidnes.com/obiava/54837/direkten-vnos-na-avtostykla

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/
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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/54836/30-50-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/54835/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/54834/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ЕРОТИЧЕН СВЯТ - ДЕНОНОЩНО НА - 0903 630 70
ВЛЕЗ В МОЯТ СВЯТ,ИЗПЪЛНЕН С ЕРОТИКА И СТРАСТ. ПОТОПИ СЕ С МЕН ВЪВ ВЪЛШЕБЕН ЕКСТАЗ - СЕКС ПО
ТЕЛЕФОНА И НА ЖИВО ДЕНОНОЩНО НА - 0903 630 70 - 0.96
http://obiavidnes.com/obiava/54832/erotichen-svyat---denonoshtno-na---0903-630-70

ЕРОТИЧЕН СВЯТ - ДЕНОНОЩНО НА - 0903 630 70
ВЛЕЗ В МОЯТ СВЯТ,ИЗПЪЛНЕН С ЕРОТИКА И СТРАСТ. ПОТОПИ СЕ С МЕН ВЪВ ВЪЛШЕБЕН ЕКСТАЗ - СЕКС ПО
ТЕЛЕФОНА И НА ЖИВО ДЕНОНОЩНО НА - 0903 630 70 - 0.96
http://obiavidnes.com/obiava/54831/erotichen-svyat---denonoshtno-na---0903-630-70

„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
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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
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
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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
и
http://bg.oriflame.com/recruits/online-registration-consultant.jhtml?content=&_requestid=2374319

онлайн

на:

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
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-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
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
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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

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
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”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.
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/
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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
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->
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/54802/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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

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-

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
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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.
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.
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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
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