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Купува ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ в цяла ДОБРУДЖА !!
Купува неограничено количество ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ във всички землища на общините - ДОБРИЧ, БАЛЧИК,
Ген.ТОШЕВО, КАВАРНА, ШАБЛА, КРУШАРИ и ТЕРВЕЛ. Цената е по договаряне в зависимост от големината на
парцела, категорията на земята и арендния договор.
http://obiavidnes.com/obiava/59675/kupuva-zemedelska-zemya-v-cyala-dobrudja-

ТЮТЮН
тютюн
ние се водим от волята за съвършенство
във всеки един етап от производството.
Нашите продукти са резултат от непрекъсната работа
и стремеж да надминем
очакванията на най-взискателните потребители.
За да направим съвършената цигара,
ние внимателно подбираме най-качествените тютюни.
Всяка една от нашите марки се отличава със свой собствен,
уникален вкус, оценен подобаващо
от експерти и клиенти.
Избирайки нашите продукти,
потребителите получават
не само високо качество, а и стил.
нашите цени:
1 kg.king tabaco 60 lv. ot 2 kg na gore po 5 lv otstypki
1 кг. стандартна виржиния 60 лв. - от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки +безплатна доставка
1кг. златна виржиния 70 лв. - от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
1кг.давидоф 70 лв- от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
1кг.малборо 70 лв.- от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
1кг.камел 70 лв. - от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
за поголеми поръчки цената е по договаряне
www.tutunbg.com
тел.0876 62 69 42
http://obiavidnes.com/obiava/59603/tyutyunnie-se-vodim-ot-volyata-za-syvyrshenstvovyv-vseki-edin-etap-ot-proizvodstvo

InSighting Relax Zone 15.04.2013
Мястото за антистрес и дълго жадуван релакс
Времето...за себе си
01, 08, 15, 22 и 29 април (всеки понеделник) - от 19 часа
Цикъл от релаксации: "Масаж за душата"
Обновление
Детокс
Виталност
Метаморфоза
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/59804/insighting-relax-zone-15042013

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/59803/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция Аякс-24/7 -Варна Русе Шумен Бургас Велико Търново
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/59802/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

Детективска агенция Аякс -Пловдив Стара Загора Ямбол Сливен
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/59801/detektivska-agenciya-ayaks--plovdiv-stara-zagora-yambol-sliven

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
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Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/59800/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Фитнес уред от ново поколение, с ”ВИБРО ПЛЕЙТ” дори и Мадона извайва тялото си !
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
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www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/59799/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

превоз
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/59798/prevoz

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/59554/tovarni-prevozi

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/59553/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

0882551735фини шпакловки. гипсови шпакловки. латекс. топлоизолация. обръщане покрай
pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. минерална мазилка. влачена
мазилка. пръскана мазилк
0882551735фини шпакловки.
гипсови шпакловки.
латекс.
топлоизолация.
обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
минерална мазилка.
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влачена мазилка.
пръскана мазилка и др.
замазки.
зидария,зида и тераси и преградни стени.
бързо,корекно,разумни цени само на място.
започване веднага
http://obiavidnes.com/obiava/59797/0882551735fini-shpaklovki--gipsovi-shpaklovki--lateks--toploizolaciya--obryshtane

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/59796/30-50-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/59795/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
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Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/59794/30-50-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/59793/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/59792/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

GF GT 630
GF GT 630, 4GB Asus GT630-4GD3, PCI-E, DDR3, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/59791/gf-gt-630

Кабел USB
Кабел USB, microB -> Aм, 1.5m
http://obiavidnes.com/obiava/59790/kabel-usb

Кабел USB
Кабел USB, miniA -> Aм, 1.5m
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http://obiavidnes.com/obiava/59789/kabel-usb

Арматурно желязо, арматурни заготовки от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България

Арматурно желязо, арматурни заготовки

от

http://obiavidnes.com/obiava/59788/armaturno-jelyazo-armaturni-zagotovki---ot-businessbg

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/59787/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Транспортни услуги БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН. Превоз на покъщнина, багаж, МЕБЕЛИ. Изгодни
цени/0877-663-995/0898-874-253.ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ
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/59786/transportni-uslugi-bez-pochiven-den-prevoz-na-pokyshtnina-bagaj-mebeli-izgodni-

Оградни мрежи, мрежи за сита от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Оградни мрежи, мрежи за сита от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59785/ogradni-mreji-mreji-za-sita---ot-businessbg

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
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e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59784/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на 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/59783/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Танцьорки за летния сезон по черноморието
За предстоящия летен сезон набираме танцьорки за луксозни нощни клубове и плейбой барове в курортите Слънчев Бряг,
Златни Пясъци и Варна. Предлагаме много добро заплащане и предизвикателна работа. Изискванията ни са да имате
навършени 18 години, да сте с атлетично тяло и приятна, усмихната визия и да обичате музиката и вниманието. Не е
необходимо да имате опит на подобна длъжност. Ако обявата представлява интерес за вас или ако имате нужда от
повече информация ни потърсете само на ПОСОЧЕНИЯТ ТЕЛЕФОН: 0896396954
http://obiavidnes.com/obiava/59782/tancyorki-za-letniya-sezon-po-chernomorieto

Продавам изгодно Едностаен апартамент в гр.Силистра
Продавам тухлена боксониера 30 кв. м в блока на Специалиста, ет. 3, вътрешна, след ремонт, асансьор Цена 9 500 .00
Евро 0895665381 и 086833437
http://obiavidnes.com/obiava/59781/prodavam-izgodno-ednostaen-apartament-v-grsilistra

Продавам 44дка с.Цалапица - Пловдивско
Продавам 44дка с.Цалапица - Пловдивско - 6 ниви с номера:
н311008 - 6.326дка
н310044 - 3.933дка
н310046 - 3.934дка
н310038 - 7.377дка
н310025 - 7.709дка
н309008 - 7.650дка
н309007 - 7.650дка
в местността Лъката до река Марица и до действащ напоителен канал. Нивите се обработват, наема е 40 лв/дка, са
много подходящи за зеленчуци, картофи, люцерна и ябълкова градина. Цена: 800 лв/дка
GSM: 0887 644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/59780/prodavam--44dka-scalapica---plovdivsko

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
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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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59779/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59778/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59777/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Продавам 44дка с.Цалапица - Пловдивско
Продавам 44дка с.Цалапица - Пловдивско - 6 ниви с номера:
н311008 - 6.326дка
н310044 - 3.933дка
н310046 - 3.934дка
н310038 - 7.377дка
н310025 - 7.709дка
н309008 - 7.650дка
н309007 - 7.650дка
в местността Лъката до река Марица и до действащ напоителен канал. Нивите се обработват, наема е 40 лв/дка, са
много подходящи за зеленчуци, картофи, люцерна и ябълкова градина. Цена: 800 лв/дка
GSM: 0887 644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/59776/prodavam--44dka-scalapica---plovdivsko

Телове, пружини, зъбни колела от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Телове, пружини, зъбни колела от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59775/telove-prujini-zybni-kolela---ot-businessbg

Лични данни в Skype !
Научете първи най-новото около гигантът в общуването - Skype и последни новини около системата и сигурността на
потребителите в нея.
http://obiavidnes.com/obiava/59774/lichni-danni-v-skype-

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-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
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
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услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/59773/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Неръждаеми стомани от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Неръждаеми стомани от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59772/neryjdaemi-stomani---ot-businessbg

Детективска Агенция-Фокс-Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
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://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/59771/detektivska-agenciya-foks-chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Книжарничка Калинка
Всичко за вашето дете - книжки, игри, различни видове хартии, картони, полимерна глина,
мъниста, панделки, куилинг комплекти, декоративни печати, филц, платна, стативи, четки, бои,
комплекти за изрязване и лепене, материали за изработка на бижута.
Организираме творчески работилници - учим децата да правят цветя от хартия,
фигурки и мъниста от глина, работа с филц, рисуване върху стъкло и дрехи,
изработка на картички и бижута. Развиваме въображение, сръчност и креативност.
Предлагаме също графичен дизайн, предпечат и печатни услуги визитки, плакати, календари и всякакви печатни рекламни материали.
http://obiavidnes.com/obiava/59770/knijarnichka-kalinka
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QR код генератор !
Генерирайте QR кодове за вашите продукти и кампании. Най-бързият скрипт за QR в пространството. При това всички
услуги абсолютно безплатно и без изискване за предварителна регистрация.
http://obiavidnes.com/obiava/59769/qr-kod-generator-

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/59768/30-50-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/59767/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/59766/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Офис на "Ай Еф Джи Лизинг" АД вече и в гр. Варна
Заповядайте в новия офис на "Ай Еф Джи Лизинг" АД в гр. Варна на ул. Габрово 26, където можете да кандидатствате
за кредит или просто да получите информация за нашите продукти. В офиса ни ще получите професионално обслужване
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и индивидуално предложение, изготвено специално за Вас. Възползвайте се от преференциалните условия и изгодни лихви,
които ще Ви предоставят наши кредитни консултанти.
Освен кандидатстване за кредит в офиса на "Ай Еф Джи Лизинг' АД можете да изпратите или да получите пари от
своите близки навсякъде по света с помощта на услугите на Western Union.
За повече информация: www.ifgleasing.eu, e-mail: office@ifgleasing.eu , тел. 0879 66 09 39.
http://obiavidnes.com/obiava/59765/ofis-na-ay-ef-dji-lizing-ad-veche-i-v-gr-varna

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/59764/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Сигурни и стилни блиндирани врати
Фирма Еслайн предлага турски входни врати директен внос.Голяма и постоянно поддържана складова наличност във
всяка точка на България.Вратите притежават сертификати за качество,отговарят на съвременните стандарти за
една входна врата.Разполагаме с разнообразие от цветове и модели. Висока степен на сигурност с две заключващи
системи и трето допълнително резе.Всички врати за При нужда се изработва врата и по индивидуални размери.напълно
шумо и топлоизолирани.Широкообхватна каса с первази и от двете страни.Подходящи както за апартаменти,така и за
къщи.
http://obiavidnes.com/obiava/59763/sigurni-i-stilni-blindirani-vrati

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

Фондация Ейнджълс – клон София вече с нов управител
Фондация " Ейнджълс“ – клон София вече има нов управител – това е главния счетоводител на „Ай Еф Джи Лизинг“ АД
г-жа Красимира Марчева. Председателят на фондацията Ивелин Кичуков изказва своите благодарности на досегашния
управител Милен Гошин за добре свършената работа до момента и за събраните средства и продукти за хора в
неравностойно положение. Г-жа Красимира Марчева и г-н Ивелин Кичуков гордо застанаха пред обектива и изразиха
надежда, че ще продължат успешно да подкрепят и радват деца и възрастни.
Защото заедно можем повече !
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http://obiavidnes.com/obiava/59762/fondaciya-eyndjyls--klon-sofiya-veche-s-nov-upravitel

Боядисване на износени кожени салони
Професионално боядисване на кожени волани, автомобилни седалки, холни гарнитури, луксозни телефони и всякакви
изделия от естествена кожа.
- Ремонт на пластмасови елементи от интериора на автомобила, счупени или одраскани дръжки, кори на врати,
арматурни табла, еърбеци.
- Технология за възстановяване на износени каучукови волани.
АВТОИНТЕРИОР 2000
www.avtointerior.com
http://obiavidnes.com/obiava/59761/boyadisvane-na-iznoseni-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/59760/remont-i-vyzstanovyavane-na-interiori

Професионално боядисване на кожени волани, автомобилни седалки
-Професионално боядисване на кожени волани, автомобилни седалки, холни гарнитури, луксозни телефони и всякакви
изделия от естествена кожа.
-Ремонт на пластмасови елементи от интериора на
автомобила, счупени или одраскани дръжки, кори на врати, арматурни табла, еърбеци.
-Ремонт на пластмасови волани (без претапициране).
-Повече за нас на адрес WWW.AVTOINTERIOR.COM
АВТОИНТЕРИОР 2000

Тел. 0878 254 354

-Работим с куриери за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/59759/profesionalno-boyadisvane-na-kojeni-volani-avtomobilni-sedalki

Автоинтериорни и авторемонтни услуги от всякакъв вид
-Професионално боядисване на кожени волани, автомобилни седалки, холни гарнитури, луксозни телефони и всякакви
изделия от естествена кожа.
-Ремонт на пластмасови елементи от интериора на
автомобила, счупени или одраскани дръжки, кори на врати, арматурни табла, еърбеци.
-Ремонт на пластмасови волани (без претапициране).
-Повече за нас на адрес WWW.AVTOINTERIOR.COM
АВТОИНТЕРИОР 2000

Тел. 0878 254 354
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-Работим с куриери за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/59758/avtointeriorni-i-avtoremontni-uslugi-ot-vsyakakyv-vid

Безупречен ремонт и боядисване на: автоинтериор и авто интериорни пространства
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/59757/bezuprechen-remont-i-boyadisvane-na-avtointerior-i-avto-interiorni-prostranstva

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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59756/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
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0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59755/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59754/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Узаконяване на реклами
Узаконяване на реклами,билбордове,тотеми,табели и фирмени надписи. Изготвяне на проектна документация
,индивидуални цени, след БЕЗПЛАТЕН оглед и консултация.Конструктивни експертизи.Изготвяне на проекти за частично
и цялостно саниране на сгради.Довършване на документация за издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация.
Изготвяне на проекти за смяна на предназначение . Проекти за еднофамилни и двуфамилни къщи.Жилищни и промишлени
сгради .Скици за преместваеми обекти и тротоарно право .
http://obiavidnes.com/obiava/59753/uzakonyavane-na-reklami

Проектиране и Узаконяване
Проектиране и Узаконяване
Узаконяване на реклама,табели,тотеми,фирмени надписи
Изготвяне на пълна проектна документация . Огледа и консултацията за безплатни,след това се дава индивидуална
оферта, без допълнителни плащания,освен таксата за разрешителното. Конструктивни експертизи. Изготвяме и
довършване документация за удостоверение за въвеждане в експлоатация.Изработваме проекти ( всички специялности,
или по-избор) за частично или цялостно саниране на сгради. Изготвяне на проекти за смяна на предназначение . Проекти
за еднофамилни и двуфамилни къщи.Жилищни и промишлени сгради .Скици за преместваеми обекти и тротоарно право .
http://obiavidnes.com/obiava/59752/proektirane-i-uzakonyavane

Водоустойчив Шперплат за кофраж - 42лв с ДДС - WWW.SHPERPLAT.COM
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ Планет Строй 2008 ООД предлага:
******* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
****** Вилици – поцинковани;
****** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости - внос от САЩ:
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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/59751/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj---42lv-s-dds---wwwshperplatcom

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/59750/30-50-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/59749/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 - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/59748/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/59747/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/59746/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Масажори,Виброколани,Електрическа подочистачка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 45лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -159лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
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5Лодка за захранка обхват 300-500 м 340лв
6 Риболовен сонар 150лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 46лв
9 Химикалка с вградена камера -60 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 25 лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
16 Вибриращ колан 65лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
18 Козметични продукти на Dr. Juchheim Cosmetics 60 -99лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 900лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
BGmag.net.
www.miramarket.net
miramarket.net.
www.shopbg.info
shopbg.info.
www.tehno.shopbg.info
tehno.shopbg.info.
www.miramarket.eu
miramarket.eu.
www.market99.net
Market99.
www.gabimarket.com
онлайн магазин Gabimarket.
http://obiavidnes.com/obiava/59745/celutronyonizatoridetoksikatorpeynt-zuum

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Масажори,Виброколани,Електрическа подочистачка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 45лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -159лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
5Лодка за захранка обхват 300-500 м 340лв
6 Риболовен сонар 150лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 46лв
9 Химикалка с вградена камера -60 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 25 лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
16 Вибриращ колан 65лв
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17 Уред за сребърна вода 79лв
18 Козметични продукти на Dr. Juchheim Cosmetics 60 -99лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 900лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
BGmag.net.
www.miramarket.net
miramarket.net.
www.shopbg.info
shopbg.info.
www.tehno.shopbg.info
tehno.shopbg.info.
www.miramarket.eu
miramarket.eu.
www.market99.net
Market99.
www.gabimarket.com
онлайн магазин Gabimarket.
http://obiavidnes.com/obiava/59744/celutronyonizatoridetoksikatorpeynt-zuum

Лазерни и фото епилатори
Лазерни и фото епилатори
Системи за лазерна и фото епилация в домашни условия,
в пъти по-изгодни цени от студията за лазерна епилация
"RIOx1" ; "RIOx20" ; "RIOx60" ; "IPL™ " .
Произведени във Великобритания !
ФОТО ЕПИЛАТОР "Silk’n™ "
IPL фотоепилация
Фотоепилацията с високо интензивна пулсираща светлина –
IPL™ е прецизен и безболезнен метод, който превъзхожда всички познати досега процедури
за премахване на нежеланото окосмяване.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/59743/lazerni-i-foto-epilatori

Машина за хрупкави картофени спирали
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
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за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/59742/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali

Фриматор-ултразвуков пилинг
Фриматор-ултразвуков пилинг
Този апарат е специално разработен за почистване на петна и заглаждане на бръчки чрез високо-честотни вибрации,
които правят кожата по-мека и отстраняват повърхностния слой, себум и замърсявания.
Фроматорът отстранява акне и белези от шарка, намалява меланина и тъмните петна, и като резултат прави кожата
на лицето блестяща и свежа.
Проникващият ефект на ултразвука масажира и почиства кожата в дълбочина. Фимраторът почиства порите,
премахва ефективно петна,
бръчки, пъпки и роговия слой, така че кожата ви изглежда бяла, чиста и еластична.
Фриматорът е най-популярния козметичен инструмент.
За повече информация посетете нашите интернет магазини
http://obiavidnes.com/obiava/59741/frimator-ultrazvukov-piling

13.3" (33.78 cm) ACER Ultrabook S3-391-53314G52add V1
13.3" (33.78 cm) ACER Ultrabook S3-391-53314G52add V1, двуядрен Intel™ Core i5 3317U 1.7/2.6GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB + 20GB SSD, USB3.0, Windows8, 1.36kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/59740/133-3378-cm-acer-ultrabook-s3-391-53314g52add-v1

Стелажи, складово оборудване, складови системи от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Стелажи, складово оборудване, складови системи от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59739/stelaji-skladovo-oborudvane-skladovi-sistemi---ot-businessbg

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 ,
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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/59738/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Индустриални метални конструкции, метални халета от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Индустриални метални конструкции, метални халета от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59737/industrialni-metalni-konstrukcii-metalni-haleta---ot-businessbg

ЕКО МОТОРС
Фирма "Еко Моторс" ЕООД e създадена през 2006г. Дейността на фирмата е монтаж на автомабилни газови
уредби,монтаж на автомобилни алармени системи, продажба,монтаж и сервизно обслужване както на конвекционални
така и на инжекционни уредби за пропан бутан и метан,както и ремонти услуги по електрооборудването на автомобила.
http://obiavidnes.com/obiava/59736/eko-motors

ЗКПУ БЕЛИ ЛОМ
Земеделска кооперация за производство и търговия на селско стопански продукти Бели Лом се намира в с. Буйново,
област Търговище, ул. Раковски 1. Кооперацията произвежда и търгува основно с пшеница, царевица, слънчоглед,
кориандър. За повече информация: 088/7598441
http://obiavidnes.com/obiava/59735/zkpu-beli-lom

Метални конструкции, леки метални конструкции, тръбопроводи от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Метални конструкции, леки метални конструкции,
тръбопроводи от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59734/metalni-konstrukcii-leki-metalni-konstrukcii-tryboprovodi---ot-businessbg

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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
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http://obiavidnes.com/obiava/59733/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59732/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59731/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Продавам апартамент 4+1
Многостаен в Шумен, тухла, широк център, партер, паркет.Цена по договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/59730/prodavam-apartament-41

БЕНЗИНОВИ ХРАСТОРЕЗИ / ЧУПЕЩ ПРЪТ / САМАР/ КАСКА/
Професионални бензинови косачки /храсторези/ със каска за косене на груби треви, издънки и храсти. Доставя се в
комплект с кордова глава и тризъб метален диск с ф 255 мм за косене на треви. Има центробежен съединител, помпа за
подкачване на горивото при първоначално стартиране. Може да се слагат циркулярни дискове за почистване на издънки и
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млади дървета с диаметър до 5-6 см. Мощен и с висок въртящ момент. Храстореза има и темпомат - за поддържане на
еднаква скорост на мотора при рязане-не е нужно постоянно да се дава газ с ръката.Към стандартното оборудване на
косачката в комплекта допълнително има самар с предно закопчаване, повдигаща кука за лесна употреба на уреда без
излишно натоварване.Косачката се предлага на едро и дребно. Важно::Уважаеми клиенти в онлайн пространството са
се появили некоректни търговци и фирми които се стремят да ви заблудят, че имат самара, а всъщност изпращат
обикновен колан необезопасен и нефункционален.Моля бъдете предпазливи и се убедете, че наистина в комплекта ви се
изпраща самара с опцията която предлага всяка куриерска фирма – отвори и провери.Бъдете внимателни. - Двигател:
бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов. - Обем двигател: 42.7 куб. см. - Мощност: 1.25 kW /1.7 конски
сили/ - Обороти: 6500 об./мин. - Максимални обороти: 8000 об./мин. - Диаметър на ножа: 255 мм - Омасляване
масло/бензин: 1: 50 /1 л бензин А98H: 20 мл двутактово масло STIHL/ - Обем бензинов резервоар: 1.2 л - Ниво на
вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек
http://obiavidnes.com/obiava/59729/benzinovi-hrastorezi--chupesht-pryt--samar-kaska

За фирми със задължения
За фирми със задължения
За фирми със задължения предлагаме:
1. Консултации, юридическо и счетоводно съдействие на фирми със задължения;
2. Прехвърляне на дружествени дялове;
3. Прекратяване и ликвидация на дружества;
4. Регистрация и вписване на нови обстоятелства;
5. Събиране на дългове и задължения;
6. Финансово информиране;
7. Съдействие при банкови проблеми;
Гарантираме лоялност към клиентите, пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на клиента
и индивидуален подход към всеки отделен случай.
Очакваме Вашето обаждане!
Адрес за контакти:
„ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив,
ул. „Драва” № 5
Работно време на офиса: от 14.00 часа до 18.00 часа
Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24
Email: mikaram@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59728/za-firmi-sys-zadyljeniya

Генератор за ток 3.5KW
Предлагаме на Предлагаме на Вашето внимение нови бензин-газ четиритактови генератори "EUROKAMA" за монофазен
ток, максимално замерена мощност 3,5 KW, постоянно отдадена мощност - 3 kW, материал: мед/ротор и статор/,
въздушно охлаждане, двигател: GX360- пълно копие на HONDA( 7 HP конски сили), работна честота: 50 Hz. Вграден AVR
/ Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично регулиране и стабилизиране на напрежението,
автоматичен предпазител против претоварване на генератора.Запалване:Генератора е с магнетен стартер. Има 2 броя
изходи за 220 V и един изход за 12 V. Нивото на шума е 69-72dB.Размерите му са: дължина 60см., ширина 45см. и височина
45см. Тегло- 46кг. Поддържаме всички резервни части /без изключение/ на склад. Генераторите са идеални за аварийно
захранване на еднофамилни къщи и вили. Доставяме навсякъде в страната по куриер с наложен платеж/цената на
доставката за цяла България е до 26 лв. и се заплаща от купувача при получаването на генераторагенератори
"EUROKAMA" за монофазен ток, максимално замерена мощност 3,5 KW, постоянно отдадена мощност - 3 kW,
материал: мед/ротор и статор/, въздушно охлаждане, двигател: GX360- пълно копие на HONDA( 7 HP конски сили),
работна честота: 50 Hz. Вграден AVR / Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично регулиране и
стабилизиране на напрежението, автоматичен предпазител против претоварване на генератора.Запалване:Генератора
е с магнетен стартер. Има 2 броя изходи за 220 V и един изход за 12 V. Нивото на шума е 69-72dB.Размерите му са:
дължина 60см., ширина 45см. и височина 45см. Тегло- 46кг. Поддържаме всички резервни части /без изключение/ на склад.
Генераторите са идеални за аварийно захранване на еднофамилни къщи и вили. Доставяме навсякъде в страната по
куриер с наложен платеж/цената на доставката за цяла България е до 26 лв. и се заплаща от купувача при получаването
на генератора
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http://obiavidnes.com/obiava/59727/generator-za-tok-35kw

Телоподаващо устройство180А
MIG-MAG/CO2/ заваръчни апарати MAG180 с вградено телоподаващо устройство. С тях се заваряват всички черни
метали, алуминий, неръждавейка, бронз, месинг и др. Окомплектовани са с ръкохватка за МИГ/МАГ заваряване, щипка
маса, маска и чукче с четка, регулиране на напрежението 10-180А, монофазни/220V/, Захранваща мощност: 5,2 kVA,
Степен на защита: IP21. Работи с телове размери 0.8 и 1.0 мм.Тегло – 25 кг,размери Д/Ш/В : 61/37/45см. Предназначен е
за ремонтни и сервизни дейности. Поради малкия си габарит и широкия спектър на заваряване/заварява почти всички
видове метал/ е удобен и за монтажни заварки.Разгледайте и други наши артикули на адрес: htt:mashiniinstrumenti.alle.bg
*При покупка на 2 броя заваръчни апарати ПОЛУЧАВАТЕ бонус- напълно автоматична, 100 % соларна заваръчна маска.
http://obiavidnes.com/obiava/59726/telopodavashto-ustroystvo180a

Моторна помпа за поливане и отводняване 2цола.
Бензинова моторна помпа за поливане и отводняване VIKI - 2цола. В коплект със смукател и 2 броя муфи за свръзка на
мъркучите на входа и изхода на помпата. СПЕЦИФИКАЦИЯ: Работен обем двигател - 196 см3 Макс. мощност - 4. 1 Kw,
5. 5 к. с. Макс. обороти - 3600/мин. Двигател - бензинов, едноцилиндров, четиритактов с въздушно охлаждане Вид
стартер - магнетен с ръчно запалване Масло в картера - 0. 6л Горивен резервоар - 3. 8л Макс. смукателна височина - 7
метра Макс. дебит - 60 куб. /час Макс. напор - 30метра Макс. работно налягане - 10 бара Диаметър на входа - 80мм, (3)
Диаметър на изхода - 80мм. , (3) Тегло: 25кг. Размери: 510х380х405мм
http://obiavidnes.com/obiava/59725/motorna-pompa-za-polivane-i-otvodnyavane-2cola

Инверторни електрожени - АРГОН”.
Могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване така и за заваряване с нетопим електрод в защитна
газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени, притежават отлични заваръчни характеристики,
позволяват използването на всички видове електроди (рутил стандартен, неръждаем, чугунен и стоманен) с диаметър
от 1мм до 4мм.включително Вградени функции: HOT START - за облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK против залепване на електрода. ARC FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на заваряването. Гарантирано
заваряване с всички видове електроди с дебелина до 4mm., включително и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG).
Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при цветни метали. Моделите ”VIKI WSM 200” са
апарати за ММА и ТИГ- електродъгово заваряване и заваряване с волфрамов електрод в защитна газова среда.
Превключването между двата режима става много лесно, посредством ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ:.
Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 10-200А
Тегло: 9кг. Размери: височина 30см.,широчина 17см.,дължина 40см. Олекотен неметален (пластмасов) кожух. Степен на
защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при 100% натоварване/200А/:
ММА-28V/TIG-18V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG
заваряване/, маска и аксесоари
http://obiavidnes.com/obiava/59724/invertorni-elektrojeni---argon

Апарати за плазмено рязане трифазен 380V/50/60Hz
Апарати за плазмено рязане трифазен 380V/50/60Hz предпазител 16A мощност100А регулиране на ампеража 10-60A,
рязане метал до 24 мм алуминий до 20 мм бързо охлаждане с вентилатор голяма производителност необходим въздух
минимум 5 бара тегло 9 кг Устройство PLASMA VIKI CUT60 е с уникален лесноподвижен Шланг за овалните форми 4,50
м Кабел маса 3 м Действие с дистанционно палене 3 дюзи 3 циркониеви електрода 2 керамични шапки за плазмата
Манометър за конденз и налягането.VIKI CUT60 е най-модерната технология MOSFET инвертор (Toshiba). В резултат на
специални свойства, като по-висока скорост и прецизност на контрол дават на устройствата отлично качество при
рязане .VIKI CUT60 е машина за индустрията, занаятчийски и частни работилници и др., През последните 8 години,
повече от 5000 плазмени устройства са били използвани в различни ситуации на работа .. лесно използване, стабилност и
точност гаранция за рязане на най-високо ниво. Устройството идва с пълна окомплектовка. Вие трябва само да го
свържете в тока и с компресор
http://obiavidnes.com/obiava/59723/aparati-za-plazmeno-ryazane-trifazen-380v5060hz

ИНВЕРТОРЕН ЕЛЕКТРОЖЕНИТЕ 200А
-MMA200L. Електрожените от тази серия са изключително олекотени и притежават отлични заваръчни
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характеристики.Може да го закупите и без гаранция за 275 Вградени функции: HOT START - за облекчено запалване на
заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на
заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди стоманени, алуминиеви нераждавейки и др.с дебелина
до 5mm. Моделите ”VIKI-MMA200L” са апарати за прецизни и професионални заварки СПЕЦИФИКАЦИЯ: Дигитален
дисплей за използваната моментна мощност. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V
220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 20-200А Тегло бруто: 8кг. Размери: височина 22см, широчина 16см, дължина
36см Степен на защита IP 21 Входяща мощност- 7,1 (KVA) Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за
електроди, маска и аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/59722/invertoren-elektrojenite-200a

Планиране и реализация на Сватба от Love & Roses
Предложих брак на приятелка си. Реших да използвам услугите на сватбена агенция Love & Roses. те предлагат богат
набор от сватбени услуги на приемливи цени, освен това предлагат и сватбени пътешествия. За контакти: 0892 22 22 03
http://obiavidnes.com/obiava/59721/planirane-i-realizaciya-na-svatba-ot-love--roses

Фондация Ейнджълс с нов управител
Главният счетоводител на Ай Еф Джи Лизинг г-жа Красимира Марчева поема и управлението на Фондация Ейнджълс
–клон София за 2013-2014г. С голяма признателност представителят на фондацията Ивелин Кючуков благодари на
Милен Гошин за всички детски усмивки до сега.С надежда за нови благотворителни акции в помощ на деца и възрастни
в неравностойно положение.
Защото заедно можем повече....
Повече информация можете да намерите на сайта ни www.foundationangels.org
http://obiavidnes.com/obiava/59720/fondaciya--eyndjyls--s-nov--upravitel

Фондация Ейнджълс и д-р Димитър Голев- Заедно можем повече !
Фондация Ейнджълс и д-р Димитър Голев- Заедно можем повече !!!
Председателят на Фондация Ейнджълс – клон Стара Загора – д-р Димитър Голев организира поредната
благотворителна инициатива. 300 очни прегледа ще бъдат предоставени безплатно на социално-слаби хора в град
Димитровград . Всеки, желаещ да се запише, може да го направи на тел. 03916 3202 от 10:00 до 18:00 часа. Прегледите
ще бъдат извършени в оптиките на Дойче Вижън, намиращи се на улица „Патриарх Евтимий „ 1 и на булевард
„България“ 6.
Фондация Ейнджълс – клон Стара Загора очаква Вашите записвания на посочените телефони, за да дарява все повече
усмивки.
Повече информация можете да намерите на сайта ни www.foundationangels.org
http://obiavidnes.com/obiava/59719/fondaciya-eyndjyls-i-d-r-dimityr-golev--zaedno-mojem-poveche-

Дарение на детски център „Ронкалий“ гр Бургас
Дарение на детски център „Ронкалий“ гр Бургас
След поредната кампания „Купи-Дари“ на Фондация Ейнджъл събраните продукти бяха дарени на Детски център
„Ронкали“ в град Бургас на 26.02.2013г.. Дарението за малчуганите беше истинско събитие, всички бяха изключително
щастливи от получените подаръци и не можеха да прикрият усмивките на лицата си.Точно тези усмивки ни
ентусиазират да продължаваме в същия дух и да раздаваме радост и положителни емоции.
Защото заедно можем повече....
Повече информация можете да намерите на сайта ни www.foundationangels.org
http://obiavidnes.com/obiava/59718/darenie-na-detski-centyr-ronkaliy-gr-burgas

Кредит Трета Възраст вече до 1000 лв
Кредит Трета Възраст вече до 1000 лв

Страница 26/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.04.2013

Сумата по кредит Трета Възраст е двойно по-висока. Вече може да се възползвате от кредит на стойност до 1000 лв.
Добре познатият ви продукт „Трета Възраст” запазва условията по кандидатстване и лихвените проценти. Не търсете
поръчители, не са ви нужни. Посетете онлайн страницата ни, или заповядайте в наш офис, където ще получите бърз
отговор, качествено обслужване и безплатна консултация.
Ако имате нужда от пари за подарък на внучето или просто за да отидете на почивка, не се колебайте. Възползвайте се
от нашите максимално улеснени условия и ниски лихвени проценти.
Не забравяйте, че ние сме експертът в кредитирането!!!
За повече информация, свържете се с наш кредитен консултант на 0700 19 120 или ни пишете на office@ifgleasing.eu
http://obiavidnes.com/obiava/59717/kredit-treta-vyzrast-veche-do-1000-lv

Ай Еф Джи Лизинг АД предоставя кредит и лизинг за покупка на жилище.
Ай Еф Джи Лизинг АД предоставя кредит и лизинг за покупка на жилище.
Ай Еф Джи Лизинг АД (www.ifgleasing.eu) предлага финансиране за покупка на жилище или имот. Дружеството получи
транш от 300 000 евро и преференциалните условия по ипотечните кредити и лизинг са в сила до достигане на лимита.
Кредит за Вашия дом е изцяло съобразен с потребностите на клиента. Сумите, които се предоставят са от 10 000 до
100 000 лева. С цел улеснение на клиента периодът за разглеждане на документите е сведен до минимум. При
кандидатстване за кредит за покупка на жилище се изготвя индивидуален план за всеки клиент, без скрити условия и
такси.
За повече информация, моля, изпратете Вашето запитване на e-mail: office@ifgleasing.eu.
...Защото ние сме експертът в кредитирането...
http://obiavidnes.com/obiava/59716/ay-ef-dji-lizing-ad-predostavya-kredit-i-lizing-za-pokupka-na-jilishte

Нова кредитна линия за малкия и среден бизнес от Ай Еф Джи Лизинг АД
Нова кредитна линия за малкия и среден бизнес от Ай Еф Джи Лизинг АД
Ай Еф Джи Лизинг АД подписа договор за нова кредитна линия в размер на 500 000 евро. Средствата са предоставени за
финансиране на малкия и среден бизнес. Малките и средни предприятия от цяла България ще могат да се възползват от
преференциалните условия по кредита за финансиране на бизнеса си, за оборотни средства или покупка на имот.
В зависимост от индивидуалните потребности на всеки наш клиент ще бъде изготвен най-добрият план за финансиране.
Времето за разглеждане на документите за кандидатстване е сведено до минимум с цел максимална гъвкавост и бързина
на финансиране.
За повече информация, моля, изпратете Вашето запитване на e-mail: office@ifgleasing.eu.
...Защото ние сме експертът в кредитирането...
Още информация на: www.ifgleasing.eu
http://obiavidnes.com/obiava/59715/nova-kreditna-liniya-za-malkiya-i-sreden-biznes-ot-ay-ef-dji-lizing-ad

Кредит „ Развитие” от „ Ай Еф Джи Лизинг” за Вашето Бъдеще
Кредит „Развитие” е ипотечен кредит, който предлага на своите клиенти преференциални условия, нисък лихвен
процент, индивидуален подход в зависимост от Вашите нужди! Кредит с обезпечение „Развитие” е кредит, благодарение
на който можете да кандидатствате за суми от 3 000 до 100 000 лв. Сами избирате сумата и най-подходящия и удобен
за Вас срок на погасяване – до 10 години. Мечтаете ли за нов дом? А за нова кола? За стартиране на нов бизнес? ….
„Ай Еф Джи Лизинг” е компанията, която ще осигури финансите за вашите потребности, за Вашите мечти!
Компанията предлага гъвкави условия, план за действие който е съобразен с изискванията на всеки наш клиент!
За повече информация, изпратете Вашето запитване на e-mail: office@ifgleasing.eu, или телефон: 0700 19 120.
Повече информация на: www.ifgleasing.eu
http://obiavidnes.com/obiava/59714/kredit--razvitie-ot---ay-ef-dji-lizing-za-vasheto-bydeshte
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Семинар по Инсайтинг интензивно дишане (IBI) 13.04.2013-14.04.2013
ДИШАЙ И ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!
СЕМИНАРИ ПО ИНСАЙТИНГ ИНТЕНЗИВНО ДИШАНЕ (IBI)
ТРАДИЦИЯ И ОРИГИНАЛНОСТ
НЕОБИКНОВЕНИТЕ МОМЕНТИ ПРОДЪЛЖАВАТ...
13 - 14 АПРИЛ - СОФИЯ
ЦИКЪЛ ОТ ЛЕКЦИИ: МАТРИЦАТА VS. СВОБОДАТА
ТЕМА: ВРЕМЕТО И ЗАБРАВАТА - ДВАТА ФАКТОРА, ПРИКОВАВАЩИ НИ КЪМ МАТРИЦАТА
МОЩНА ДИХАТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТЯЛОТО И ПСИХИКАТА И
РАЗКРИВАНЕ НА ПЪЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА
ЛИЧНОСТТА
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59713/seminar-po-insayting-intenzivno-dishane-ibi--13042013-14042013

Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателството....
Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!
Разкриване на изневери-Частен Детектив Иван Иванов
е с дългогодишен професионален опит!
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирми
- Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация
- JPS системи за проучване и наблюдение
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/59712/chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

Разкриване на изневери,фирмени проучвания и справки-Детективска Агенция Фокс
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности

Страница 28/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.04.2013

-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
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://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/59711/razkrivane-na-izneverifirmeni-prouchvaniya-i-spravki-detektivska-agenciya-foks

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
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/59710/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

Други машини от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Други машини от
България

BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в

http://obiavidnes.com/obiava/59709/drugi-mashini-ot-businessbg

***** СИГУРНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ **** $$$
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59708/-sigurna-nadomna-rabota-za-vseki--

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
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/59707/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet
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ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/59706/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
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/59705/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/55854/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

„Витрофлора-София” ООД
Вече повече от двайсет години „Витрофлора-София” ООД предлага на клиентите си широка гама от посадъчен
материал за различни цветни растения, произведени по метода „микроразмножаване”. Информация за
производствената дейност, наличните продукти, както и цените, ще можете да получите на телефони: 02/9917631 и
0895/715674.
http://obiavidnes.com/obiava/59704/vitroflora-sofiya-ood

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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59703/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59702/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59701/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Лифтове, въжени линии, ски влекове от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Лифтове, въжени линии, ски влекове от
бизнес каталог N1 в България

BUSINESS.bg -

http://obiavidnes.com/obiava/59700/liftove-vyjeni-linii-ski-vlekove-ot-businessbg

Детективска агенция Аякс -Пловдив Стара Загора Ямбол Сливен
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
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4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/59699/detektivska-agenciya-ayaks--plovdiv-stara-zagora-yambol-sliven

Детективска агенция АЯКС Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/59698/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv

Детективска агенция Аякс -Варна Русе Шумен Бургас Велико Търново
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/59697/detektivska-agenciya-ayaks--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

Регистрация на фирми ET от registraciafirmi.net
В сайта registraciafirmi.net ще получите информация за стъпките при регистрация на фирми ЕТ, както и информация за
тяхното прилагане. Предлагаме и следните видове услуги - бърза регистрация на ЕООД и ООД, АД, СД, кооперации,
сдружения с нестопанска цел, клонове на чуждестранни и местни търговци, промяна в обстоятелствата на вече
регистрирани фирми, заличаване и ликвидация на ЕТ, ООД, ЕООД, публикуване на годишни финансови отчети, изработка
на печати, както и счетоводно обслужване на фирми. Нашите услуги са на изключително ниски цени и се изпълняват в
срок от 3-5 дни. Екипът ни работи коректно и професионално - осъществяваме поетите задължения в срок. За повече
информация за цените на предлаганите от нас услуги при регистрация на фирми ЕТ посетете:
http://www.registraciafirmi.net/bg/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B
8%D1%8F/%D0%B5%D1%82
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http://obiavidnes.com/obiava/59696/registraciya-na-firmi-et-ot-registraciafirminet

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на 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/59695/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Пожарна техника, противопожарно оборудване
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Пожарна техника, противопожарно оборудване от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59694/pojarna-tehnika-protivopojarno-oborudvane

Кухненско оборудване, ресторантско оборудване, кафе машини
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Кухненско оборудване, ресторантско оборудване, кафе
машини от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59693/kuhnensko-oborudvane-restorantsko-oborudvane-kafe-mashini

Водоустойчив Шперплат за кофраж - 42лв с ДДС - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/59692/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj---42lv-s-dds---wwwshperplatcom

13.3" (33.78 cm) Asus UX32VD-R4002H
13.3" (33.78 cm) Asus UX32VD-R4002H, ultrabook, двуядрен Intel™ Core i7 3517U 1.9/3.0GHz, FULL HD LED Display &
GeForce GT 620M (HDMI), 4GB, 500GB + 24GB SSD, 3x USB3.0, Windows 8 64bit, 1.45kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/59691/133-3378-cm-asus-ux32vd-r4002h

АДВАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ( БАЛКАН )
"Адванс Интернешънъл Транспорт Инк. се занимава с превоз на товари. Транспортираме извънгабаритни и опасни
товари, контейнери, халета и много други.
"
http://obiavidnes.com/obiava/59690/advans-interneshynyl-transport--balkan-

Хладилна техника, хладилни витрини, вендинг - автомати
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Резервни части за машини от
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59689/hladilna-tehnika-hladilni-vitrini-vending---avtomati
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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/59688/30-50-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/59687/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 !
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ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/59686/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

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

TV Tuner NOT MPEG4HD BOX
TV Tuner NOT MPEG4HD BOX
http://obiavidnes.com/obiava/59685/tv-tuner-not-mpeg4hd-box

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/59684/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/59683/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Резервни части за машини от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Резервни части за машини от
каталог N1 в България

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/59682/rezervni-chasti-za-mashini-ot-businessbg

ТЕХНО-ПЛАСТ ООД
ТЕХНО-ПЛАСТ ООД е предприятие за производство на продукти от полиетилен, които намират широко приложение в
бита, промишлеността, селското стопанство. Сред тях са бидони за съхранение на вода, химикали, нафта. Безшевна
технология, термоустойчиви, с давност поне тридесет години. Пречиствателни съоръжения за преработвателни
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станции, цистерни. Резервоарите се правят от качествени полиетилени на "BOREALIS“ и "DOW CHEMICAL". Сигурна
херметичност, многократна употреба. За контакти с нас:1225, гр.София, кв. Орландовци, ул.Одеса 34, 0888318448, 02/
9367019, 02/ 9367348, www.techno-plast.net
http://obiavidnes.com/obiava/59681/tehno-plast-ood

Razer DeathAdder™ Left-Hand Edition
Razer DeathAdder™ Left-Hand Edition, оптична (3500dpi), 5 програмируеми бутона, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/59680/razer-deathadder-left-hand-edition

Razer Naga™ Epic
Razer Naga™ Epic, лазерна (5600dpi), безжична, 17 програмируеми бутона, светеща, USB
http://obiavidnes.com/obiava/59679/razer-naga-epic

Кабел USB
Кабел USB, Aм -> Аж, ATEN UE250, с усилвател, 5m
http://obiavidnes.com/obiava/59678/kabel-usb

Преходник USB A ж / A ж
Преходник USB A ж / A ж
http://obiavidnes.com/obiava/59677/prehodnik-usb-a-j--a-j

Razer iPhone 4 Protection Case
Razer iPhone 4 Protection Case
http://obiavidnes.com/obiava/59676/razer-iphone-4-protection-case

ФАЯНС,РЕМОНТ НА БАНЯ,БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ-МАЙСТОРИ,ДОГОВОР
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:
* ЗАМАЗКИ: Полагане на цименто-пясъчна замазка, Полагане на цименто-пясъчна замазка Полагане на армирана
цименто-пясъчна замазка Полагане на перлито-бетонна замазка, Полагане на самонивелираща се замазка, Направа на
индустриални подове
- 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.
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Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889240656 0877670055 dmstroy.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59674/fayansremont-na-banyaboyadjiyski-uslugi-maystoridogovor

Скелета, стълби, кофражи от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Скелета, стълби, кофражи от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59673/skeleta-stylbi-kofraji---ot-businessbg

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413-Услуги За Цялата Страна
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/59672/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413-uslugi-za-cyalata--strana

Детективска Агенция Фокс-Професионализъм,бързина,коректност, достоверност!
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
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E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/59671/detektivska-agenciya-foks-profesionalizymbyrzinakorektnost-dostovernost

Профили, тръби, ламарина от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Профили, тръби, ламарина от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59670/profili-trybi-lamarina---ot-businessbg

Алуминий, алуминиеви профили, алуминиеви капачки от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Алуминий, алуминиеви профили, алуминиеви капачки от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59669/aluminiy-aluminievi-profili-aluminievi-kapachki---ot-businessbg

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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59668/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
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ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59667/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59666/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Асансьори, eскалатори, елеватори, товарни асансьори
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Асансьори, eскалатори, елеватори, товарни асансьори от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59665/asansyori-eskalatori-elevatori-tovarni-asansyori

Почистващи машини от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Почистващи машини от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1
в България
http://obiavidnes.com/obiava/59664/pochistvashti-mashini-ot-businessbg

Лентови транспортьори от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Лентови транспортьори от
каталог N1 в България

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/59663/lentovi-transportyori-ot-businessbg

Автоматизация, поточни линии от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Автоматизация, поточни линии от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България

Страница 39/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.04.2013

http://obiavidnes.com/obiava/59662/avtomatizaciya-potochni-linii-ot-businessbg

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-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
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/59661/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-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
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/59660/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito
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Опаковъчна, пакетираща и преработваща техника
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Опаковъчна, пакетираща и преработваща техника от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59659/opakovychna-paketirashta-i-prerabotvashta-tehnika

Адвокатски услуги
АДВОКАТ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ - ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИРМИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА В СФЕРАТА НА
НАКАЗАТЕЛНОТО -КРАЖБИ, ГРАБЕЖИ, УБИЙСТВА,ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ, ХУЛИГАНСТВО,КЛЕВЕТИ,ОБИДИ И ДР.,
ТЪРГОВСКОТО – РЕГИСТРИРАНЕ ФИРМИ, СДРУЖЕНИЯ, НПО, ПРОДАЖБА , ЗАЛИЧАВАНЕ ФИРМИ, ТЪРГОВСКИ
ДОГОВОРИ, ОБЛИГАЦИОННО - СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ДВИЖИМИ ВЕЩИ, БРАКОРАЗВОДНО,
СЕМЕЙНО – ИСКОВЕ ЗА ОСПОРВАНЕ НА ПРОИЗХОД И УСТАНОВЯВАНЕ НА БАЩИНСТВО, ГРАЖДАНСКО ПРАВО НАСЛЕДСТВА,ДАРЕНИЯ, ДЕЛБИ И ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРОЦЕС - СЪБИРАНЕ НА ДЪЛЖИМИ СУМИ ОТ ДЛЪЖНИЦИ,
ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД КРЕДИТОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ,ПЛОВДИВ И ЦЯЛАТА СТРАНА
ТЕЛ.ЗА ВРЪЗКА:0898 588 776.
http://obiavidnes.com/obiava/59658/advokatski-uslugi

Машини за преработка на пластмаса, шприц - форми
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Машини за преработка на пластмаса, шприц - форми от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59657/mashini-za-prerabotka-na-plastmasa-shpric---formi

Машини за дограма и стъклопакет от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Машини за дограма и стъклопакет от
бизнес каталог N1 в България

BUSINESS.bg -

http://obiavidnes.com/obiava/59656/mashini-za-dograma-i-styklopaket-ot-businessbg

Пещи, промишлени котли, фурни, сушилни от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Пещи, промишлени котли, фурни, сушилни от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59655/peshti-promishleni-kotli-furni-sushilni-ot-businessbg

Черни метали от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Черни метали от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/59654/cherni-metali---ot-businessbg

Компаньонки за Германия
Елитен еротичен клуб в Германия предлага работни места за независими жени с добра визия и желание за работа,
момичета на възраст от 18 до 35г.луксозна обстановка, отбрани клиенти различни партита всяка седмица!Работата е
приятна и много доходна между 3000 и 10000 евро месечно и е напълно законна. Гарантирана дискретност,коректност,
сигурност и лоялност от наша страна! Изготвяне на документи, осигурена квартира ако е необходимо можем да поемем
и разноските по заминаването.
Ако имате интерес или въпроси моля изпратете снимки в лице и цял ръст на hotclub@abv.bg
Skype: hotclubhh
http://obiavidnes.com/obiava/59653/kompanyonki-za-germaniya

Минна техника от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Минна техника от
България
http://obiavidnes.com/obiava/59652/minna-tehnika-ot-businessbg
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Заваръчна техника и консумативи от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Заваръчна техника и консумативи от
бизнес каталог N1 в България

BUSINESS.bg -

http://obiavidnes.com/obiava/59651/zavarychna-tehnika-i-konsumativi-ot-businessbg

Всички езикови курсове в Кеймбридж Център – С 15% Отстъпка!
С КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР имате възможност да изучавате над 10 езика - английски, немски, френски, испански,
италиански, гръцки, турски, руски и др. С висок стандарт на преподаването, осигурен от квалифицирани преподаватели
и съвременна учебна база. Малки групи 6- 8 човека, индивидуален подход към всеки един от курсистите. Изгодни цени,
отстъпки за фирми и групи. Възможност за разсрочено плащане на таксите. НОВО! Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко» 56 тел:042/ 637389; 0895/622468
E-mail: cambridge_center@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59650/vsichki-ezikovi-kursove-v-keymbridj-centyr--s-15-otstypka

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/59649/30-50-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/59648/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
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Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/59647/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

Курсове по Френски език-всички нива! ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА!!!
Кеймбридж Център предлага нови групи по Френски език. Изучава се по утвърдени системи на обучение. Усвояват се
уменията за водене разговор в различни направления и области. Малки групи, oбръща се индивидуално внимание на всеки
един курсист. Висококвалифицирани преподаватели – филолози. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за
курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи. Легитимно
удостоверение, съгласно изискванията.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56, тел: 042/637389; 0895/622468
E-mail: cambridge_center@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59646/kursove-po-frenski-ezik-vsichki-niva-promocionalna-cena

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/59645/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/59644/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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Курсове по Английски език- всички нива с 15% отстъпка !
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР ЗА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРА - Английски език в 100 уч. ч. за ниво, 2-3 пъти седмично.
Изучава се както граматически така и лексикално по много добра система New Headway. Възможност за мултимедийно
обучение на високо ниво в езикова среда. Преподавателите са филолози с богат опит и стаж в преподаването на чужди
езици. Малки групи. След полагане на успешен заключителен тест се издава заверено легитимно удостоверение за
завършено ниво.
5% отстъпка за всяко следващо ниво!!!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко» 56 тел:042/ 637389; 0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
уебсайт: http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59643/kursove-po-angliyski-ezik--vsichki-niva-s-15-otstypka-

Kурсове по Немски език в Кеймбридж център с пролетна отстъпка!
Кеймбридж Център предлага нова група по Немски език от 1 до 4 ниво- 100 учебни часа. Изучава се по много добра
Themen Neu. Усвояват се уменията за водене разговор в различни направления и области. Малки групи, oбръща се
индивидуално внимание на всеки един курсист. Висококвалифицирани преподаватели – филолози. Интензивни и
полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Изгодни цени, отстъпки за
фирми и групи. Легитимно удостоверение, съгласно изискванията. НОВО! Специални отстъпки за записване на следващо
ниво!!!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56, тел: 042/637389; 0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
уебсайт: http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59642/kursove-po-nemski-ezik-v-keymbridj-centyr-s--proletna-otstypka

Хидрофобен Шперплат за кофраж - 42лв с ДДС - WWW.SHPERPLAT.COM
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/59641/hidrofoben-shperplat-za-kofraj---42lv-s-dds---wwwshperplatcom

-15% при записване на курс по Испански език в Кеймбридж център!!!
Кеймбридж Център предлага нова група по Испански език - 80 учебни часа за ниво, 2-3 пъти седмично. Изучава се по
много добра испанска система Ven. Усвояват се уменията за водене разговор в различни направления и области. Малки
групи 6 – 8 човека. Обръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Висококвалифицирани преподаватели –
филолози. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Изгодни
цени, отстъпки за фирми и групи. Легитимно удостоверение, съгласно изискванията. НОВО! Специални отстъпки за
записване на следващо ниво!!!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56, тел: 042/637389; 0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
уебсайт: http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59640/-15-pri-zapisvane-na-kurs-po-ispanski-ezik-v-keymbridj-centyr

Курсове по Италиански език- всички нива с 15% отстъпка !
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР - Италиански език 80 учебни часа на ниво, изучава се по много добра система PROGETTO
ITALIANO. Обръща се внимание както на граматиката, така и на лексиката. Много разговори, диалози, устни и писмени
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упражнения. Капацитет на нивото около 1800 – 2000 думи.. Високо квалифицирани преподаватели. Легитимно
Удостоверение! 5% отстъпка за всяко следващо ниво!!!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56, тел: 042/637389; 0895/622468
е-mail:cambridge_center@abv.bg
уебсайт: http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59639/kursove-po-italianski-ezik--vsichki-niva-s-15-otstypka-

Курсове по Гръцки език за начинаещи и напреднали. Сега с отстъпка от 15%!
Гръцки език - 80 учебни часа. Малки групи, обръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Висококвалифицирани
преподаватели – филолози. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни,
съботно-неделни). Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи. Легитимно удостоверение, съгласно изискванията. НОВО!
Специални отстъпки за безработни, ученици, пенсионери и други. Отстъпка при записване на втори курс!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56, тел:042/ 637389; 0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
уебсайт: http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59638/kursove-po-grycki-ezik-za-nachinaeshti-i-naprednali-sega-s-otstypka-ot-15

Курсове по Турски език! Сега с Великденска отстъпка!
Турски език - 80 учебни часа на ниво. Малки групи, обръща се индивидуално внимание на всеки един курсист.
Висококвалифицирани преподаватели – филолози. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време
(дневни, вечерни, съботно-неделни). Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи. Легитимно удостоверение, съгласно
изискванията. НОВО! Специални отстъпки за безработни, ученици, пенсионери и други. Отстъпка при записване на
втори курс!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56, тел:042/ 637389; 0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
уебсайт: http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59637/kursove-po-turski-ezik--sega-s-velikdenska-otstypka

Начална компютърна грамотност в Кеймбридж център - качество на достъпни цени!
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР предлага компютърно обучение WINDOWS, WORD, EXСEL, ACCESS, POWER POINT, INTERNET
INTERNET в 60 у.ч. Работи се в малки групи 6-8 курсиста, всеки работи на индивидуален компютър. Възможност за
провеждане на обучението през седмицата в удобно за вас време сутрешни, следобедни, вечерни, както и
съботно-неделни.
След завършване на курса се прави практически изпитен тест, издава се удостоверение според изискванията.
Най-доброто обучение, на най-ниски цени!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56, тел: 042/637389; 0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
уебсайт: http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59636/nachalna-kompyutyrna-gramotnost-v-keymbridj-centyr---kachestvo-na-dostypni-ceni

Начална компютърна грамотност в Кеймбридж център - качество на достъпни цени!
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР предлага компютърно обучение WINDOWS, WORD, EXСEL, ACCESS, POWER POINT, INTERNET
INTERNET в 60 у.ч. Работи се в малки групи 6-8 курсиста, всеки работи на индивидуален компютър. Възможност за
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провеждане на обучението през седмицата в удобно за вас време сутрешни, следобедни, вечерни, както и
съботно-неделни.
След завършване на курса се прави практически изпитен тест, издава се удостоверение според изискванията.
Най-доброто обучение, на най-ниски цени!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56, тел: 042/637389; 0895/622468
E-mail:cambridge_center@abv.bg
уебсайт: http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59635/nachalna-kompyutyrna-gramotnost-v-keymbridj-centyr---kachestvo-na-dostypni-ceni

Електрически инструменти от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Електрически инструменти от
каталог N1 в България

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/59634/elektricheski-instrumenti-ot-businessbg

3D визуализации 3DKOEV-DESIGN
3D визуализации 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/59633/3d-vizualizacii-3dkoev-design

Цветни метали от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Цветни метали от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/59632/cvetni-metali---ot-businessbg

Аспиратори, обезпрашители, прахоуловители, филтри
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Аспиратори, обезпрашители, прахоуловители, филтри от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59631/aspiratori-obezprashiteli-prahouloviteli-filtri

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/59630/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

Нови Kindle 6'' WiFi Black/сиво
Нови Kindle 6'' WiFi Black/сиво New Model без реклами – 209 лева и с реклами – 189 лева на сайта www.promocia.com. С 2
години гаранция и безплатна доставка.
http://obiavidnes.com/obiava/59629/novi-kindle-6-wifi-blacksivo

***** СИГУРНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ **** $$$
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
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Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59628/-sigurna-nadomna-rabota-za-vseki--

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
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/59627/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
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/59626/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

0882551735 Качествени фини и гипсови шпакловки.
Строителни Ремонтни Услуги - 0882551735
фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилки.
-пръскана мазилка.
-Маже Комини и Зида Комини
-влачена мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария,зида тераси и стени.
-бързо и качествено.
-майстор с дългодишна практика часно лице.
-започване веднага.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/59625/0882551735-kachestveni-fini-i-gipsovi-shpaklovki

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/59624/30-50-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/59623/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/59622/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
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Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/59621/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/59620/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Градинска техника от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Градинска техника от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/59619/gradinska-tehnika-ot-businessbg

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/59618/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.
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http://obiavidnes.com/obiava/59617/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция АЯКС Частен детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/59616/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/59615/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Помпи, Хидрофори от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Помпи, Хидрофори от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/59614/pompi-hidrofori-ot-businessbg

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
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http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/59613/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59612/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59611/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от
ДЛЪЖНОСТ и ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
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ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59610/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Зърнени храни 99
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ 99 произвежда селскостопанска продукция със складиране, съхраняване и преработка на семена, зърно.
Фирмата се занимава и с обработване и аренда на земеделски земи. Предлага препарати за растителна защита, както и
торове. Гр. Ямбол , ул. Обходен път Запад 61, 046/ 661 411.
http://obiavidnes.com/obiava/59609/zyrneni-hrani-99

7" (17.78 cm) Asus Nexus 7 (refurbished)
7" (17.78 cm) Asus Nexus 7 (refurbished), таблет, IPS Panel, четириядрен NVIDIA® Tegra® 3 T30L 1.2GHz, 1GB RAM, 16GB
вградена памет, 802.11n, bluetooth, GPS, camera, Android 4.1, 340g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/59608/7-1778-cm-asus-nexus-7-refurbished

Земеделска земя купувам на изгодни цени за обл.ШУМЕН,Търговище,Силистра,Разград
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, ДолнаМитрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник,
БялаСлатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлудуй, Мездра, Роман, Угърчин, Луковит, Сухиндол, Коевци, БялаРека,
СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с.
ХаджиДимитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода,
Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с.
ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей,
Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле,
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с.
КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с.
Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с.
Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с.
Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ.
Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района, категорията и
големината на парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов
http://obiavidnes.com/obiava/59607/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni-za-oblshumentyrgovishtesilistrarazgrad

1000GB WD Caviar® Blue™
1000GB WD Caviar® Blue™, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 64MB
http://obiavidnes.com/obiava/59606/1000gb-wd-caviar-blue

Термо-паста за CPU Spire BlueFrost
Термо-паста за CPU Spire BlueFrost
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ТЮТЮН
тютюн
ние се водим от волята за съвършенство
във всеки един етап от производството.
Нашите продукти са резултат от непрекъсната работа
и стремеж да надминем
очакванията на най-взискателните потребители.
За да направим съвършената цигара,
ние внимателно подбираме най-качествените тютюни.
Всяка една от нашите марки се отличава със свой собствен,
уникален вкус, оценен подобаващо
от експерти и клиенти.
Избирайки нашите продукти,
потребителите получават
не само високо качество, а и стил.
нашите цени:
1 kg.king tabaco 60 lv. ot 2 kg na gore po 5 lv otstypki
1 кг. стандартна виржиния 60 лв. - от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки +безплатна доставка
1кг. златна виржиния 70 лв. - от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
1кг.давидоф 70 лв- от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
1кг.малборо 70 лв.- от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
1кг.камел 70 лв. - от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
за поголеми поръчки цената е по договаряне
www.tutunbg.com
тел.0876 62 69 42
http://obiavidnes.com/obiava/59604/tyutyunnie-se-vodim-ot-volyata-za-syvyrshenstvovyv-vseki-edin-etap-ot-proizvodstvo

Детективска Агенция Фокс-София -Детективски Услуги
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
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тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/59602/detektivska-agenciya-foks-sofiya--detektivski-uslugi

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-ДЕТЕКТИВСК
Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!
Разкриване на изневери-Частен Детектив Иван Иванов
е с дългогодишен професионален опит!
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирми
- Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация
- JPS системи за проучване и наблюдение
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/59601/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-fox

3 Фон Импекс
Trifonimpex е наложено име в производството и търговията с детски вендинг машини на самообслужване. От над 10
години фирмата продава и отдава под наем детски атракции - машини за топки, машини за татуировки, клатушки киди
райдс, кранчета, колички джип, 3д симулатор, forklift и др. Машините са със заверен сертификат за качество и
безопасност по всички Европейски изисквания. Компанията разполага с голям избор от машини на склад – нови и втора
употреба, скъпи и евтини модели, над 500 броя машини и 100 клатушки. Попитайте за наем на вендинг машина срещу
процент от оборота й. Имаме резервни части, както и различни по размер топчета и консумативи за машини. За
контакти: гр. Варна 9000, ул. Раковски 20, тел: +35988 851 65 78, e-mail: trifon_impex@abv.bg, http://trifonimpex.com.
http://obiavidnes.com/obiava/59600/3-fon-impeks

Компресори, пневматика, генератори от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Компресори, пневматика, генератори от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59599/kompresori-pnevmatika-generatori-ot-businessbg

Строителна техника в отлично състояние
Стади ЕООД е компания специализирана в отдаването на строителна техника и механизация под наем в София. Част от
строителните машини, с които разполагаме се предлагат и за продажба. Цялата механизация е втора ръка, но е
изключително запазена и се поддържа грижливо в собствен сервиз. Ако искате да наемете качествена техника, на която
да можете да разчитате във вашите строително-ремонтни дейности, Стади ЕООД е правилния избор за вас.
Строителната техника, която се предлага от фирмата е от световно доказали се производители като BOSCH, HILTI,
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Husqvarna, Volvo, Stihl, Makita, Caterpillar и JCB. Това от своя страна говори за гаранция за качество.
Освен строителна техника, Стади ЕООД предлага и международен транспорт. Фирмата предлага транспортните
услуги на атрактивни цени и гарантира за качеството на услугите си.
Дружеството разполага и с няколко магазина на територията на град София за строителни материали.
http://obiavidnes.com/obiava/59598/stroitelna-tehnika-v-otlichno-systoyanie

Хидравлични машини от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Хидравлични машини от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1
в България
http://obiavidnes.com/obiava/59597/hidravlichni-mashini-ot-businessbg

Подемна техника, електрокари, мотокари, елеватори, колички от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Подемна техника, електрокари, мотокари, елеватори,
колички от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59596/podemna-tehnika-elektrokari-motokari-elevatori-kolichki-ot-businessbg

Кранове, кулокранове от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Кранове, кулокранове от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1
в България
http://obiavidnes.com/obiava/59595/kranove-kulokranove-ot-businessbg

Дъска за сняг от Inexbg.eu
Търсите гребла за сняг за вашия джип? Инекс Бг предлага богато разнообразие от гребла за сняг на ниска цена. Освен
гребала за сняг ние предлагаме и друга снегопочистваща техника. За връзка: 0889 245 916
http://obiavidnes.com/obiava/59594/dyska-za-snyag-ot-inexbgeu

Община Цар Калоян
Община Цар Калоян се намира в област Разград, Североизточна България. Тя е заобиколена от общините Разград,
Ветово, Иваново, Две могили, Опака и Попово. На нейна територия има общо 3 населени места с 6192 жители и площ от
233 093 дка. Град Цар Калоян е административен център на общината и през него минава една от главните
железопътни линии у нас – Русе - Варна. Тя свързва Дунав и Черно море и е с ключово геостратегическо положение.
Поминъкът в района е главно селското стопанство. За контакти с общинската администрация: пл. Демокрация 1, тел.:
084/ 242238
http://www.rz.government.bg/carkalojan.htm
http://obiavidnes.com/obiava/59593/obshtina-car-kaloyan

УПИ ДО НОВОСТРОЯЩИЯ СЕ МОЛ БУРГАС
ПАРЦЕЛ ДО НОВОСТРОЯЩИЯ СЕ МОЛ БУРГАС,ГЛАВЕН ПЪТ,БЕЗ ПОСРЕДНИК,ПЛ.ЗАСТР.60%,КИНТ 4,ТОК,ВОДА
http://obiavidnes.com/obiava/59592/upi-do-novostroyashtiya-se-mol-burgas

Заеми, Кредити - бързи и лесни
ЗАЕМИ, КРЕДИТИ
http://obiavidnes.com/obiava/59591/zaemi-krediti---byrzi-i-lesni

Регистрация на фирми ООД и ЕООД от registraciafirmi.net
В сайта registraciafirmi.net ще получите информация за стъпките при регистрация на фирми ООД и ЕООД, както и
информация за тяхното прилагане. Предлагаме и следните видове услуги - бърза регистрация на ЕТ, АД, СД, кооперации,
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сдружения с нестопанска цел, клонове на чуждестранни и местни търговци, промяна в обстоятелствата на вече
регистрирани фирми, заличаване и ликвидация на ЕТ, ООД, ЕООД, публикуване на годишни финансови отчети, изработка
на печати, както и счетоводно обслужване на фирми. Нашите услуги са на изключително ниски цени и се изпълняват в
срок от 3-5 дни. Екипът ни работи коректно и професионално - осъществяваме поетите задължения в срок.. За повече
информация за цените на предлаганите от нас услуги при регистрация на фирми ООД и ЕООД посетете:
http://www.registraciafirmi.net/bg/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B
8%D1%8F/%D0%BE%D0%BE%D0%B4-%D0%B5%D0%BE%D0%BE%D0%B4
http://obiavidnes.com/obiava/59590/registraciya-na-firmi-ood-i-eood-ot-registraciafirminet

Пътно - строителна техника и резервни части
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Строителна техника, земекопна техника от BUSINESS.bg
- бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59589/pytno---stroitelna-tehnika-i-rezervni-chasti

Водоустойчив Шперплат за кофраж - 42лв с ДДС - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/59588/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj---42lv-s-dds---wwwshperplatcom

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/59587/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

Строителна техника, земекопна техника
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Строителна техника, земекопна техника от BUSINESS.bg
- бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59586/stroitelna-tehnika-zemekopna-tehnika

Продавам нива, 41 дка с. Медковец-Монтанско
Продавам една нива 41 дка с. Медковец-Монтанско, втора-трета и четвърта категория.
имот номер: ( 189004)
Цена: 600 лв/дка- от собственик
GSM: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/59575/prodavam--niva-41-dka-s-medkovec-montansko

Кредит „ Трета възраст” от „ Ай Еф Джи Лизинг” до 1000 лв.
Кредитът предназначен за хора от трета възраст вече до 1000 лева без поръчител. В подкрепа на едни от най-лоялните
си клиенти Ай Еф Джи Лизинг увеличава горния праг на кредит Трета възраст, без промяна в условията при
кандидатстване. Срокът на договорът се определя в зависимост от Вашите нужди от 1 до 12 месеца. Ай Еф Джи
Лизинг улеснява, своите клиенти с възможността да кандидатстват онлайн или в най-близкия офис на компанията. От
нашите кредитни консултанти ще получите бързо и качествено обслужване.
Имате желание да направите мечтаната екскурзия? Да направите ремонт вкъщи? С кредит Трета възраст може бързо
да получите финансите за Вашите нужди!
За повече информация можете да се свържете с наш кредитен консултант на 0700 19 120 или да пишете на
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office@ifgleasing.eu .
http://obiavidnes.com/obiava/59585/kredit--treta-vyzrast-ot---ay-ef-dji-lizing--do-1000-lv

Машини за металообработка от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Машини за металообработка от
каталог N1 в България

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/59584/mashini-za-metaloobrabotka-ot-businessbg

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-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
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/59583/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-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
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
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услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/59582/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Стилизиране на вашата коса !!!
Предлагаме на вашето внимание хомеопатични козметични продукти, с които ще се почувствате живи, млади и
енергични и с външен вид, на който всяка холивудска звезда би завидяла!
http://obiavidnes.com/obiava/59581/stilizirane-na-vashata-kosa-

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/59580/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/59579/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
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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/59578/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция Аякс-24/7 -Варна Русе Шумен Бургас Велико Търново
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/59577/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

Детективска агенция Аякс -Пловдив Стара Загора Ямбол Сливен
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/59576/detektivska-agenciya-ayaks--plovdiv-stara-zagora-yambol-sliven

Стилизиране на вашата коса !!!
Няколко съвета за това как да се защитим от усилващото се слънце?! Вижте различни варианти за протекция в сайта
на Korres - натурална козметика от а до я!
http://obiavidnes.com/obiava/59574/stilizirane-na-vashata-kosa-

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
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- 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/59573/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/59572/detektivska-agenciya-star-0885350440

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/59571/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Езикови курсове по немски език във Франкфурт
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Германия имате възможност да упражните своя немски език в реална среда, наслаждавайки се
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едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага. Курсовете по немски език в
Германия, Франкфурт са разнообразни и с различна продължителност – от 2-седмични курсове през лятната ваканция до
курсове за подготовка за изпити.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/59570/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

0887232146 -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. разумни цени,започване веднага..
0887232146
Качествена фина шпакловка.
Качествена гипсова шпакловка.
ЛАТЕКС БЯЛ И ЦВЕТЕН.
Топлоизолация.
Обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване пожелание на клиента.
Гипсова мазилка.
Пръскана мазилка.
Минерални мазилки.
Замазки.
Зидария,зида и тераси и преградни стени.
КАЧЕСТВОТО СЕ ВИЖДА ВЕДНАГА,ЦЕНИТЕ СА
РАЗУМНИ,КОРЕКНОСТ.
ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/59569/0887232146--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka-razumni-cenizapochvane-vednaga

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
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/59568/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

***** СИГУРНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ **** $$$
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59567/-sigurna-nadomna-rabota-za-vseki--
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ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/59566/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
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/59565/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Продавам нива, 41 дка с. Медковец-Монтанско
Продавам една нива 41 дка с. Медковец-Монтанско, втора-трета и четвърта категория.
имот номер: ( 189004)
Цена: 600 лв/дка- от собственик
GSM: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/59549/prodavam--niva-41-dka-s-medkovec-montansko

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на 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/59564/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

0882551735 Качествени фини и гипсови шпакловки.
Строителни Ремонтни Услуги - 0882551735
фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
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-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилки.
-пръскана мазилка.
-Маже Комини и Зида Комини
-влачена мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария,зида тераси и стени.
-бързо и качествено.
-майстор с дългодишна практика часно лице.
-започване веднага.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/59563/0882551735-kachestveni-fini-i-gipsovi-shpaklovki

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/59562/30-50-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/59561/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
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Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/59560/30-50-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/59559/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/59558/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Превоз на МЕБЕЛИ от офиси,жилища /ТОВАРНИ ТАКСИТА - София.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/59557/prevoz-na-mebeli-ot-ofisijilishta-tovarni-taksita---sofiyaprevoz-na-pokyshtnina-na

„Витрофлора-София” ООД
Освен посадъчен материал за различни цветни култури, фирма „Витрофлора-София” ООД предлага на клиентите си:
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професионални торфени субстрати, специализирани торове и други. Ще ни намерите на следния адрес: гр. Нови Искър,
кв. „Кумарица” 1281. Очакваме ви!
http://obiavidnes.com/obiava/59556/vitroflora-sofiya-ood

превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/59555/prevozi-s-bus

Adapter USB to Bluetooth
Adapter USB to Bluetooth, HAMA, ултра-компактен
http://obiavidnes.com/obiava/59552/adapter-usb-to-bluetooth

Земеделска земя купувам на изгодни цени за обл.Плевен,Ловеч,Велико Търново,Русе
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, ДолнаМитрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник,
БялаСлатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлудуй, Мездра, Роман, Угърчин, Луковит, Сухиндол, Коевци, БялаРека,
СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с.
ХаджиДимитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода,
Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с.
ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей,
Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле,
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с.
КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с.
Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с.
Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с.
Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ.
Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района, категорията и
големината на парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов
http://obiavidnes.com/obiava/59551/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni-za-oblplevenlovechveliko-tyrnovoruse

Земеделска земя купувам на изгодни цени за обл.Русе,ШУМЕН,Търговище,Силистра,Разград
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, ДолнаМитрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник,
БялаСлатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлудуй, Мездра, Роман, Угърчин, Луковит, Сухиндол, Коевци, БялаРека,
СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с.
ХаджиДимитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода,
Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с.
ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей,
Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле,
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с.
КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с.
Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с.
Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с.
Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ.
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Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района, категорията и
големината на парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов
http://obiavidnes.com/obiava/59550/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni-za-oblruseshumentyrgovishtesilistraraz

продавам фреза ФУ 321 цена 3000 лв
продавам фреза ФУ 321 цена 3000 лв
http://obiavidnes.com/obiava/59548/prodavam-freza-fu-321-cena-3000-lv

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/59411/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

ДЕНДРО СТИЛ
Основната дейност на Дендро стил е: дървопроизводство, продажба на дървен материал, подготовка на почвата за
залесяване, отглеждане на млади насаждения, попълване на култури. За контакти: гр. Своге, ул. Черно море 10,тел.
088/6927650; 088/5060189
http://obiavidnes.com/obiava/59547/dendro-stil

Детективска Агенция Бургас Фокс- Частни Детективи
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
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://detective-bg.com
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http://obiavidnes.com/obiava/59546/detektivska-agenciya-burgas-foks--chastni-detektivi

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив ,Пазарджик,Хасково
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/59545/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv-pazardjikhaskovo

Метали , Металообработка от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Метали, Металообработка от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59544/metali--metaloobrabotka---ot-businessbg

ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ-31990евро.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:Вaрна
- широк център,
-10 мин, пешеходно разстояние от КАТЕДРАЛАТА.,
ОПИСАНИЕ
Състои се:
-входно антре,
-хол със дневен тракт,
-спалня,
-баня и тоалетна,
-две тераси
-мазе,
Етаж-5 / 7 в сграда с асансьор
Акт-16
Завършен по БДС!!!
http://obiavidnes.com/obiava/59543/dvustaen-apartament-31990evro

Тристаен-93кв.м,с парко място в цената
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: гр.Варна
-Широк Център,
-до спирки на градския транспорт,

Страница 67/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.04.2013

-до големи търговски вериги.
ОПИСАНИЕ: Апартамент тристаен-93кв.м.
-нова тухла
-входно антре,
-хол с кухненски бокс,
-спалня,
-спалня,
-баня с тоалетна,
-перално помещение,
-две тераси,
-мазе,
-етаж 3 / 7,
-асансьор.
1 парко място подземно/ 20кв.м/ включено в цената.
Издава се по БДС.
http://obiavidnes.com/obiava/59542/tristaen-93kvms-parko-myasto-v-cenata

Полиграфска и печатарска техника от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Полиграфска и печатарска техника от
бизнес каталог N1 в България

BUSINESS.bg -

http://obiavidnes.com/obiava/59541/poligrafska-i-pechatarska-tehnika-ot-businessbg

ПАНОРАМЕН АПАРТАМЕНТ В ЦЕНТАРА НА ВАРНА!!!
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: гр.Варна.
- 50м. до Син Пазар,
- 100м. до Катедралата,
- 150м. до Операта,
- 200м. до Съдебната палата,
- 800м. до ллажа.
ПАНОРАМЕН АПАРТАМЕНТ В ЦЕНТЪРА НА ВАРНА!!!
ОПИСАНИЕ:
Състои се:
-дневна +трапезария + кухня - 55кв.м.,
-две тераси,
-коридор,
-две големи спални,
-баня и тоалетна.
Сградата е завършена през 2010г.
Акт 16 има от края на 2011г.
Асансьор.
Статут на жилището - Апартамент.
Предлага се по БДС/ българси държавен стандарт/.
Има паркомясто в подземен паркинг - продава се отделно!!!
http://obiavidnes.com/obiava/59540/panoramen-apartament-v-centara-na-varna

Машини за целулоза и хартия от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Машини за целулоза и хартия от
каталог N1 в България

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/59539/mashini-za-celuloza-i-hartiya-ot-businessbg

„НОВ ВЕК” – лицензирана агенция за преводи
Преводаческа агенция „Нов век“ осъществява преводи и легализации на всички видове общински, фирмени и лични
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документи от и за чужбина като дипломи, декларации, актове за раждане, сертификати, лична и фирмена
кореспонденция и много други. Работим с лицензирани преводачи и осъществяваме стандартни, бързи е експресни
преводи. За повече информация и поръчки:
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 0895 60 71 50; 02/ 49 00 756
Имейл: sofia@nov-vek.org
Уебсайт: www.sofia.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/59538/nov-vek--licenzirana-agenciya-za-prevodi

Машини за обувната промишленост от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Машини за обувната промишленост от
бизнес каталог N1 в България

BUSINESS.bg -

http://obiavidnes.com/obiava/59537/mashini-za-obuvnata-promishlenost-ot-businessbg

Машини за мебелната промишленост от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Машини за мебелната промишленост от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59536/mashini-za-mebelnata-promishlenost-ot-businessbg

С помощта на Бенефит България Консулт няма ДА стоите и ДЕН без РАБОТА!
С помощта на Бенефит България Консулт няма ДА стоите и ДЕН без РАБОТА!
Ще забравите веднъж ЗАВИНАГИ фрази като:
- Никой не ме иска на работа заради ВЪЗРАСТТА и ОПИТА ми
- Нямам начален капитал, за ДА започна БИЗНЕС
- Страх ме е от провал
- Никой не ме ПОДКРЕПЯ в ПЛАНОВЕТЕ и МЕЧТИТЕ ми за СОБСТВЕН БИЗНЕС
- БИЗНЕСЪТ не е за мен
- Имам много ОПИТ, но се страхувам да рискувам
Ще намерите КОНКРЕТНИ ОТГОВОРИ на въпроси като:
- Умеем ли да се САМООПРЕДЕЛЯМЕ в какво сме най-добри?
- Дали Работодателите въобще се интересуват от работници и служители НАД 40 ГОДИНИ?
- Кое е по-добре за мен? – (нереален) трудов договор или правно издържан фирмен ПОДИЗПЪЛНИТЕЛСКИ договор за
конкретна извършена дейност?
- Дали не е време НАЙ-ПОСЛЕ да реализирам МЕЧТИТЕ СИ?
Бенефит България Консулт има КОНКРЕТНИ ОТГОВОРИ на всички тези въпроси и много други.
Заявете Вашето УЧАСТИЕ за КОУЧИНГ ЗА БЪДЕЩ ПРЕДПРИЕМАЧ на посочените телефони или посетете сайта на
Бенефит България Консулт и задайте въпросите си, като попълните контактната форма.
http://obiavidnes.com/obiava/59535/s-pomoshtta-na-benefit-bylgariya-konsult-nyama-da-stoite-i-den-bez-rabota

С помощта на Бенефит България Консулт ще намерите РАБОТА за 2 ДНИ!
С помощта на Бенефит България Консулт ще намерите РАБОТА за 2 ДНИ!

Ще забравите веднъж ЗАВИНАГИ фрази като:
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- Никога няма да си намеря РАБОТА
- Никой не се интересува от МОЯТА специалност
- Нямам ЖЕЛАНИЕ да слугувам за малко пари
- Не знам чужд език и затова не мога да се РЕАЛИЗИРАМ и др.
Ще намерите КОНКРЕТНИ ОТГОВОРИ на въпроси като:
- Дали Фирмите - Работодатели чрез сайтовете и обявите за работа ни предлагат наистина РАБОТА или ни рекламират
своите продукти и услуги?
- Знаем ли колко са реални обявите за работа на Работодателите в Интернет и как да се НАУЧИМ да ги разпознаваме?
- Дали достатъчно сме информирани и подготвени КЪДЕ и КАК да търсим работа?
- Колко обаждания и ПОКАНИ ЗА ИНТЕРВЮТА от Работодатели сме получили досега от кандидатстване за работа в
Интернет и защо въобще не получаваме такива?
Бенефит България Консулт има КОНКРЕТНИ ОТГОВОРИ на всички тези въпроси и много други.
Заявете Вашето УЧАСТИЕ за изготвяне на ПРОФЕСИОНАЛНО CV + ИНТЕРВЮ КОУЧИНГ на посочените телефони
или посетете сайта на Бенефит България Консулт и задайте въпросите си, като попълните контактната форма.
http://obiavidnes.com/obiava/59534/s-pomoshtta-na-benefit-bylgariya-konsult-shte-namerite-rabota-za-2-dni

Машини за шивашката промишленост от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Машини за шивашката промишленост от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59533/mashini-za-shivashkata-promishlenost-ot-businessbg

Машини за текстилната промишленост от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Машини за текстилната промишленост от BUSINESS.bg
- бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59532/mashini-za-tekstilnata-promishlenost-ot-businessbg

Двойни блиндирани врати по размер
Блиндирани двойни врати за нестандартни отвори.Фирма Еслайн предлага врати с едно или две отвераеми
крила,изработени напълни по ваш размер. Предлагаме голямо разнообразие от цветове и модели.Висока степен на
сигурност с две заключващи системи,защитени със стоманена бронировка и трета скрита ключалка тип резе.
Използваните матерали са с високо качество-MDF ламинат,метални части с дебелина 1,2 мм, 4х4 стоманетна
констрикция,цяла каса,която обхваща целия зид с первази и от двете страни Всички модели са напълно шумо и
топлоизолирани. Вратите притежават сертификати за качество и гарнация.
http://obiavidnes.com/obiava/59531/dvoyni-blindirani-vrati-po-razmer

Машини за фармацевтичната промишленост от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Машини за фармацевтичната промишленост от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59530/mashini-za-farmacevtichnata-promishlenost-ot-businessbg

Английски за деца - Опознай света !
Езиков център “Welt” предлага обучение по английски език за деца.
- в удобно време и час за децата
- учебни материали съобразени с ранното чуждоезиково обучение
- работа в малки групи, което позволява индивидуален подход
към всяко едно от децата
- комфортни зали
- ниски цени
За повече информация:тел. за контакт:032/590 388 или 0896/623 663
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skype:welt_15 e-mail:welti@abv.bg – Ще Ви очакваме !
http://obiavidnes.com/obiava/59529/angliyski-za-deca---opoznay-sveta-

Италиански език А1, А2 - стартира на 06.04.2013 г. !
Италиански – език на любовта, подари си мечта!
Курсове по италиански език в езиков център “Welt”
- курсове за начинаещи
- интензивни, в удобно за вас време
- индивидуални
- съботно-неделни
- специализирани
- подготовка за сертификати
За повече информация: тел. за контакт:032/59 03 88 и 0896/ 62 36 63 skype:welt_15; e-mail:welti@abv.bg - Ще Ви
очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/59528/italianski-ezik-a1-a2---startira-na-06042013-g-

Курс по френски език А1,А2 - специални цени до края на м. Април 2013!
Езиков център "Welt" предлага обучение по:
- Общ френски A1,A2,B1,B2...
- Бизнес френски
- Юридически френски
- Френски език за институциите в ЕС
За повече информация: тел. за контакт с нас:032/59 03 88;
0896/ 62 36 63 skype:welt_15
e-mail:welti@abv.bg - Ще Ви очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/59527/kurs-po-frenski-ezik-a1a2---specialni-ceni-do-kraya-na-m-april-2013

Курс по немски език А1- 25% отстъпка до 15.04.2013 !
Езиков център "Welt" организира курс по немски език всички нива.
Системата по която се изучава е Tangram. Вариантите за обучение са групово или индивидуално, в удобно за Вас време,
комфортни зали, ниски цени, гъвкавост и ефективност при Вашето обучение. Групите са
в състав от 3 до 6 души. . В края на всеки курс се полага изпитен тест, в резултат на който се издава Сертификат по
Общата Езикова Рамка.
За повече информация: тел. за контакт:032/59 03 88 и 0896/ 62 36 63 skype:welt_15
e-mail:welti@abv.bg - Ще Ви очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/59526/kurs-po-nemski-ezik-a1--25-otstypka-do-15042013-

Курс по английски език A1,А2 - Само сега на тази цена!
Езиков център "Welt" организира курсoве по английски
език. Системата по която се изучава е Cambridge.
Групите са в състав от 3 до 6 души.
В края на всеки курс се полага изпитен тест, в резултат на който се издава Сертификат по Общата Езикова Рамка.
За повече информация: тел. за контакт :032/59 03 88 и 0896/ 62 36 63 skype:welt_15
e-mail:welti@abv.bg - Ще Ви очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/59525/kurs-po-angliyski-ezik-a1a2---samo-sega-na-tazi-cena

Английски, немски, френски, руски език!
Езиков център "Welt" организира индивидуално обучение по
Английски, немски, френски, руски и италиански език.
- качествено обучение
- Висококвалифицирани преподаватели
- ниски цени
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- гъвкавост и ефективност при Вашето обучение
В края на всеки курс се полага изпитен тест, в резултат на който се издава
Сертификат по Общата Езикова Рамка.
За повече информация: тел:032/59 03 88 и 0896/ 62 36 63
skype:welt_15 e-mail:welti@abv.bg – Ние Ви очакваме !
http://obiavidnes.com/obiava/59524/angliyski-nemski-frenski-ruski-ezik

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/59523/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

Производство на дограма,кухни,врати от масивна дървесина
Производство на дограма,кухни,врати от масивна дървесина
www.antikvankov.aalle.bg
Предлагаме най-новите методи и технологии за изработка на мебели и безплатна консултация за дизайн, материали,
безплатен монтаж.
Предлагаме:
- Изработване на бутикови мебели от масив по поръчка;
- Изработка на цялостно обзавеждане по размери на клиента ;
- Изработка на мебели за дома, хотели, офиси - масив, пдч ;
- Изработка на дограми, врати, ламперии ;
- Изработка на всякакви дървени конструкции.
http://obiavidnes.com/obiava/59522/proizvodstvo-na-dogramakuhnivrati-ot-masivna-dyrvesina

Машини за химическата промишленост от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Машини за химическата промишленост от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59521/mashini-za-himicheskata-promishlenost-ot-businessbg

Биотор
Продавам биотор от калифорнийски червей - 1 куб. непресята 150лв , 1куб. пресята - 200лв
http://obiavidnes.com/obiava/59520/biotor

Биотор
Продавам биотор от червен калифорнийски червей пресята - чували по 20 и 50 литра. 20л - 10лв, 50л - 15 лв
http://obiavidnes.com/obiava/59519/biotor

***** СИГУРНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ **** $$$
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59518/-sigurna-nadomna-rabota-za-vseki--

***** СИГУРНА НАДОМНА РАБОТА ЗА ВСЕКИ **** $$$
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
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Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59517/-sigurna-nadomna-rabota-za-vseki--

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
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/59516/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
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/59515/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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

Машини за хранително вкусовата промишленост от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Машини за хранително вкусовата промишленост от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59514/mashini-za-hranitelno-vkusovata-promishlenost-ot-businessbg

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/59513/30-50-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/59512/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/59511/30-50-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/59510/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota
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НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/59509/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Машини за дърводобив и дървопреработка от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Машини за дърводобив и дървопреработка от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59508/mashini-za-dyrvodobiv-i-dyrvoprerabotka-ot-businessbg

Селскостопанска техника, резервни части от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Селскостопанска техника, резервни части от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59507/selskostopanska-tehnika-rezervni-chasti-ot-businessbg

Екип от доказани професионалисти - Детективи Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-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
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/59506/ekip-ot-dokazani-profesionalisti---detektivi-inkognito

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
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-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-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
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/59505/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-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
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/59504/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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
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интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/59503/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/59502/interioren-dizayn-eksterioren-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgra

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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59501/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
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http://obiavidnes.com/obiava/59500/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59499/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Машини, Машиностроене от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Машини, Машиностроене от
каталог N1 в България

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/59498/mashini-mashinostroene-ot-businessbg

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/59497/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция Аякс -Пловдив Стара Загора Ямбол Сливен
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
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5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/59496/detektivska-agenciya-ayaks--plovdiv-stara-zagora-yambol-sliven

Детективска агенция Аякс-24/7 -Варна Русе Шумен Бургас Велико Търново
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/59495/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

Детективска агенция "СТАР" - 0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
http://obiavidnes.com/obiava/59494/detektivska-agenciya-star---0885350440

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Масажори,Виброколани,Електрическа подочистачка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 285 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
3 Йонизатори озонатори - 55 лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 65.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 49лв
9 Найсер Дайсер Кухненско ренде 59 лв
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10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 29лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 48 лв !
13 Енергоспекстяващо за ток 29 лв
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 700лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/59493/celutronyonizatoridetoksikatorpeynt-zuum

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/59412/tovarni-prevozi

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/59492/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Масажна-масажираща седалка
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Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
www.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/59491/masajna-masajirashta-sedalka

Земеделска
земя
купувам
Митрополия,Славяново,Градище,Левски,Гулянци

в

Плевен,Белене,Пордим,Горна

Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, ДолнаМитрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник,
БялаСлатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлудуй, Мездра, Роман, Угърчин, Луковит, Сухиндол, Коевци, БялаРека,
СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с.
ХаджиДимитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода,
Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с.
ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей,
Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле,
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с.
КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с.
Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с.
Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с.
Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ.
Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района, категорията и
големината на парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов
http://obiavidnes.com/obiava/59490/zemedelska-zemya-kupuvam-v-plevenbelenepordimgorna-mitropoliyaslavyanovogradisht

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59489/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/59488/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
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/59487/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Товарен транспорт в София
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/59486/tovaren-transport-v-sofiya

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/59437/tovarni-prevozi

Екип от доказани професионалисти - Детективи Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-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
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
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услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/59485/ekip-ot-dokazani-profesionalisti---detektivi-inkognito

Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-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
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/59484/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-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
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/59483/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Електрожени -160 ампера
Инверторни IGBT електрожени VIKI-MMA160. Това са електрожени с най-новата разработка на базата на IGBT
транзистори, предназначени за извършване на прецизни заваръчни дейности с всички видове електроди. Предимствата на
тези електрожени са: Намалено импулсно натоварване на мрежата – за предприятия, които имат ограничение на
мощността на електрическата мрежа прилагането на IGBT технологията позволява да се инсталират повече заваръчни
постове. Заваряването не причинява смущения в мрежата – енергията, запасена в кондерзаторната група, изглажда
падовете и пиковете по линията дори в момента на заваряване. Прецизен контрол на заваръчният ток- комутацията на
напрежението се осъществява с IGBT транзистори. Те се включват и изключват с честота от 800 до 4000 пъти за
секунда. За разлика от всички други заваръчни апарати, които се включват от заваръчното управление, но остават
включени, докато мрежовото напрежение премине през ”0”, то при транзисторите се управлява както включването
така и изключването, което позволява прецизно управление на заваръчния ток. При него мрежовото напрежение се
изправя чрез мостова схема (Ларионов) и се филтрува от подходящ кондензатор с цел да се намалят пулсациите му.
Включването и изключването на транзисторите /за разлика от всички други заваръчни методи/ е управляемо и
алгоритмите за управление на заваръчния процес са предсказуеми. Само времето, през което IGBT транзисторите са
включени (ширината на импулса), определят енергията, която се подава към заваръчния апарат.Технически
характеристики:Инверторен електрожен за ръчно електродъгово заваряване - IGBT технологияВградени
функции:Функция Hot Start - за лесно запалване на дъгатаФункция Anti Stick - прекъсване на захранването, за избягване на
залепването на електрода за материалаФункция Arc Force - регулиране динамиката на дъгатаЗащита от
пренапрежение.Малки размери- д/Ш/в : 31/12/19см. Обхват на заваръчния ток: 20 - 160AЗахранващо напрежение: 220
VЗахранваща мощност: 3,9 kVA Електроди: до 3,2 мм
http://obiavidnes.com/obiava/59482/elektrojeni--160-ampera

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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59481/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
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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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59480/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 !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация. За ЗАДЪЛЖЕНИЯТА на
дружеството , което е предмет на продажба , бившият собственик не носи финансова отговорност.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59479/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 --->
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http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/59478/30-50-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/59477/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/59476/30-50-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/
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http://obiavidnes.com/obiava/59475/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/59474/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/59413/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

ПАРКЕТНИ УСЛУГИ
Извършвам професионални паркетни услуги със съвременна техника при изгодни условия.Може да получите компетентна
и изчерпателна информация за всичко от което се нуждае вашия дървен под,според вашите изисквания и
възможности.Може да ме намеритена следните координати: GSM:0898734475;
http://obiavidnes.com/obiava/59473/parketni--uslugi

ПАРКЕТНИ УСЛУГИ
Реди,цикли,лакира ,притяга ,фугира,байцва паркет и дюшеме.
Продажба на масивен паркет и ламинат.
Дългогодишен опит гарантирано качество на конкурентни цени.
GSM: 0876852408 ; E-mail: parketi@mail.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59472/parketni--uslugi

СЕКС - БОГИНЯ - ЕЛИНА - ДЕНОНОЩНО НА - 0903 630 62
СЛАДКА И КРАСИВА.СТРАШНО ПОХОТЛИВА - НЕНАСИТНА СЕКС - БОГИНЯ - ДЕНОНОЩНО НА - 0903 630 62 - 0.96
лв. за всички моб. оператори и БТК
http://obiavidnes.com/obiava/59471/seks---boginya---elina---denonoshtno-na---0903-630-62

Перфект-паркет
Фирмата извършва следните паркетни услуги:
Реди,цикли,лакира ,притяга ,фугира,байцва паркет и дюшеме.
Продажба на масивен паркет и ламинат.
Дългогодишен опит гарантирано качество на конкурентни цени.
Машините са обезпрашени.
www.perfect-parket.com
e-mail : office@perfect-parket.com
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0885879554
02/4819696
http://obiavidnes.com/obiava/59470/perfekt-parket

Корект Паркет
ПАРКЕТНИ УСЛУГИ-Реди,цикли,лакира ,притяга ,фугира,байцва паркет и дюшеме.
Продажба на масивен паркет и ламинат.
Дългогодишен опит гарантирано качество на конкурентни цени.
Машините са обезпрашени.
office@korekt-parket.com
www.korekt-parket.com
089 6 26 74 94
0877 11 77 39
02 / 416 82 07
http://obiavidnes.com/obiava/59469/korekt-parket

Купувам не/обработваема земеделска земя
Купувам земеделска земя в област Монтана,Враца и Видин.Тел.0877162889
http://obiavidnes.com/obiava/59468/kupuvam-neobrabotvaema-zemedelska-zemya

0887232146 -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. разумни цени,започване веднага..
0887232146 Качествена фина шпакловка. Качествена гипсова шпакловка. ЛАТЕКС БЯЛ И ЦВЕТЕН. Топлоизолация.
Обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване пожелание на клиента. Гипсова мазилка.
Пръскана мазилка. Минерални мазилки. Замазки. Зидария, зида и тераси и преградни стени. КАЧЕСТВОТО СЕ ВИЖДА
ВЕДНАГА, ЦЕНИТЕ СА РАЗУМНИ, КОРЕКНОСТ. ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА. 0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/59467/0887232146--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka-razumni-cenizapochvane-vednaga

Товарен транспорт в София
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/59466/tovaren-transport-v-sofiya

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/59465/prevoz-na-pokyshtnina-na-nay---dobri-ceni-
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