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ТЮТЮН - номер 1 в България +безплатна доставка
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.0876174042
http://obiavidnes.com/obiava/60152/tyutyun---nomer-1-v-bylgariya-bezplatna-dostavka

ТЮТЮН ПРОМОЦИИ ОТСТЪПКИ
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 кг. стандартна виржиния 67 лв.+БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА - от 2.кг. 120лв.+безплатна доставка.
1.100кг. златна виржиния 77 лв.+безплатна доставка- 2.200кг.140лв.+безплатна доставка.
1.100кг.давидоф 77лв.+безплатна доставка- 2.200кг.140лв.+безплатна доставка.
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1.100кг.малборо 77лв.+безплатна доставка 2.200кг.140лв.+безплатна доставка.
1.100кг.камел 77лв.+безплатна доставка- 2.200кг. 140лв.+безплатна доставка.
за поголеми поръчки цената е по договаряне.
за да видите всичките ни предлагани продукти,цени и изображениа посетете нашия
саит: www.tutunbg.com
тел.0876 62 69 42
http://obiavidnes.com/obiava/60114/tyutyun-promocii-otstypki

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт
подочистачка

зуум,

Масажори,Виброколани,Електрическа

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
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/59956/celutronyonizatoridetoksikatorpeynt-zuum-masajorivibrokolanielektricheska-p

All-bgescort.com - Компаньонки за Вас
Посетете , атрактивният сайт , в който ще намерите дискретна , надеждна и луксозна компания за Вашата ваканция
или бизнес пътуване. Тук е мястото за хора , които предпочитат да живеят живота като цяло.
http://obiavidnes.com/obiava/59921/all-bgescortcom---kompanyonki-za-vas
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отпушване на канали
Отпушване на канали, отпушване на тоалетни, отпушване на сифони, отпушване на мивки, отпушване и продухване на
хоризонтални и вертикални щтрангове. Отводняване и отпушване на канали на професионални кухненски помещения.
http://kanalishumen.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/59833/otpushvane-na-kanali

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
-

БЕЗ капене
Без стълба
по-малко разходи
по-малко време
по-малко напрежение

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://miramarket.eu/paint-runner-peynt-ranar-komplekt-valyatsi
http://obiavidnes.com/obiava/60151/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
-

БЕЗ капене
Без стълба
по-малко разходи
по-малко време
по-малко напрежение

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
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равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/60150/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/60149/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

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 !!!
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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/60148/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/60147/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

Страница 5/102

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.04.2013

http://obiavidnes.com/obiava/60146/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/60145/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

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/60144/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/60143/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi
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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/60142/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

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/60141/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/60140/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Продавам земеделски земи в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава земеделска земя в Пловдивска, Пазарджишка област в землищата на селата:Асеновград, Алеко
Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Браниполе, Брестник, Брестовица, Верен, Войводиново, Войсил,
Гелеменово, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Градина, Граф Игнатиево, Гранит, Добровница, Долна Махала, Долни
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Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златовръх, Златитрап, Ивайло, Извор, Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево, Искра,
Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево, Кричим, Крумово,
Крумово-Ямбол, Куклен, Куртово Конаре, Леново, Мало Конаре, Марково, Мененкьово, Мокрище, Момино село, Мулдава,
Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари, Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик, Перущица, Пловдив, Православен,
Първенец, Радиново, Рогош, Руен, Садово, Симеоновец, Синитово, Стамболийски, Строево, Триводици, Труд, Устина,
Хасково, Храбрино, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Ягодово, Крумово-Ямбол, Асеновград, Ръжево
Конаре, Коевци, Медковец.
AЛИКА ЕООД
GSM: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/60139/prodavam-zemedelski-zemi-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Продавам земеделски земи в област Пловдив-Пазарджик
smolyan.mestni.com
http://obiavidnes.com/obiava/60138/prodavam-zemedelski-zemi-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Борси и Складове за метали и метални изделия от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Борси и Складове за метали и метални изделия от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60137/borsi-i-skladove-za-metali-i-metalni-izdeliya--ot-businessbg

Детективска Агенция 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
http://obiavidnes.com/obiava/60136/detektivska-agenciya--foks-chastni-detektivi

Частен Детектив Иван Иванов- Репутация за най-добро доказателство!
Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!
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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/60135/chasten-detektiv-ivan-ivanov--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatelstvo

Галванизация и Поцинковане от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Галванизация и Поцинковане от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60134/galvanizaciya-i-pocinkovane--ot-businessbg

Продавам земеделски земи в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава земеделска земя в Пловдивска, Пазарджишка област в землищата на селата:Асеновград, Алеко
Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Браниполе, Брестник, Брестовица, Верен, Войводиново, Войсил,
Гелеменово, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Градина, Граф Игнатиево, Гранит, Добровница, Долна Махала, Долни
Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златовръх, Златитрап, Ивайло, Извор, Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево, Искра,
Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево, Кричим, Крумово,
Крумово-Ямбол, Куклен, Куртово Конаре, Леново, Мало Конаре, Марково, Мененкьово, Мокрище, Момино село, Мулдава,
Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари, Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик, Перущица, Пловдив, Православен,
Първенец, Радиново, Рогош, Руен, Садово, Симеоновец, Синитово, Стамболийски, Строево, Триводици, Труд, Устина,
Хасково, Храбрино, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Ягодово, Крумово-Ямбол, Асеновград, Ръжево
Конаре, Коевци, Медковец.
GSM: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/60133/prodavam-zemedelski-zemi-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Продавам земеделски земи в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава земеделска земя в Пловдивска, Пазарджишка област в землищата на селата:Асеновград, Алеко
Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Браниполе, Брестник, Брестовица, Верен, Войводиново, Войсил,
Гелеменово, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Градина, Граф Игнатиево, Гранит, Добровница, Долна Махала, Долни
Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златовръх, Златитрап, Ивайло, Извор, Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево, Искра,
Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево, Кричим, Крумово,
Крумово-Ямбол, Куклен, Куртово Конаре, Леново, Мало Конаре, Марково, Мененкьово, Мокрище, Момино село, Мулдава,
Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари, Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик, Перущица, Пловдив, Православен,
Първенец, Радиново, Рогош, Руен, Садово, Симеоновец, Синитово, Стамболийски, Строево, Триводици, Труд, Устина,
Хасково, Храбрино, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Ягодово, Крумово-Ямбол, Асеновград, Ръжево
Конаре, Коевци, Медковец.
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AЛИКА ЕООД
GSM: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/60132/prodavam-zemedelski-zemi-v-oblast-plovdiv-pazardjik

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/60131/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

Детективски Услуги - ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО - ДИСКРЕТНО
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
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http://obiavidnes.com/obiava/60130/detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-inkognito---diskretno

0877696928 -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/60129/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

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/60128/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv
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Хидравлична преса Атом G 888 .
Информация за Атом G 888 :
1. Цена 4150.00 лева
2. Работи и може да се пробва .
3. Тегло – 1600 кг.
4. Размери : 2000 х 2000 х 800 мм.
5. Дъска : 1600 х 500 мм.
Допълнителна информация :
За град Пловдив товаренето и транспорта е за сметка на продавача .
За разтоварване е необходим мотокар или кран за сметка на куповача.
Никола Петров GSM 0888 789 767. Повече снимки на http://picasaweb.google.bg/haker3
http://obiavidnes.com/obiava/60127/hidravlichna-presa-atom-g-888--

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/60126/30-50-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/60125/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/60124/30-50-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/60123/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/60122/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Дърводелски, паркетни, реставрационни и бояджийски услуги
Редене, пренареждане, циклене, шлайфане, полиране на масивен паркет. Редене, патиране на екзотичен, многослоен
паркет, /монтаж/ на ламиниран паркет, вграждане на аксесоари. 0890 15 96 50, http://tsiklene-parket-sofia.eu
http://obiavidnes.com/obiava/60121/dyrvodelski-parketni-restavracionni-i-boyadjiyski-uslugi

Tarsja kvartira v Lovech
Tarsja kvartira za rabotesht maz. Staja s banja i toaletna.
Za kontakti: snejiv@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60120/tarsja-kvartira-v-lovech
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професионални услуги
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/60119/profesionalni-uslugi

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/60118/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

Леене на метали, закаляване на метали от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Леене на метали, закаляване на метали от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60117/leene-na-metali-zakalyavane-na-metali--ot-businessbg

Шлифоване - стомани и метали от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Шлифоване - стомани и метали от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60116/shlifovane---stomani-i-metali--ot-businessbg

Формоване - стомани и метали от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Формоване - стомани и метали от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60115/formovane----stomani-i-metali--ot-businessbg

ТЮТЮН ПРОМОЦИИ ОТСТЪПКИ
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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 кг. стандартна виржиния 67 лв.+БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА - от 2.кг. 120лв.+безплатна доставка.
1.100кг. златна виржиния 77 лв.+безплатна доставка- 2.200кг.140лв.+безплатна доставка.
1.100кг.давидоф 77лв.+безплатна доставка- 2.200кг.140лв.+безплатна доставка.
1.100кг.малборо 77лв.+безплатна доставка 2.200кг.140лв.+безплатна доставка.
1.100кг.камел 77лв.+безплатна доставка- 2.200кг. 140лв.+безплатна доставка.
за поголеми поръчки цената е по договаряне.
за да видите всичките ни предлагани продукти,цени и изображениа посетете нашия
саит: www.tutunbg.com
тел.0876 62 69 42
http://obiavidnes.com/obiava/60113/tyutyun-promocii-otstypki

Пътувай по света !!
Защо да не усетите магията на Италия през зимата? Вижте Болоня със собствените си очи и ще останете очаровани
от гледката и прелестта на този китен италиански град!
http://obiavidnes.com/obiava/60112/pytuvay-po-sveta-

Пътувай по света !!
Ако обичате да посещавате нови места и пътуването и обикалянето по различни райски места е вашето хоби и цел, то
непременно трябва да видите някои полезни съвети на пътешественика.
http://obiavidnes.com/obiava/60111/pytuvay-po-sveta-

Електропастири. бг !!!
Ако не сте чували за соларни електропастири, вече можем да се похвалим и с такива. Дистанционно управление,
икономични, защита на батерията и още ред други придобивки за един сериозен на напорист фермер.
http://obiavidnes.com/obiava/60110/elektropastiri-bg-

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,
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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/60109/zemedelska-zemya-kupuvam-v-plevenbelenepordimgorna-mitropoliyaslavyanovogradisht

10.1" (25.65 cm) Asus MeMO Pad Smart
10.1" (25.65 cm) Asus MeMO Pad Smart, таблет, син, GPS, мулти-тъч IPS LED дисплей, четириядрен NVIDIA Tegra 3
1.2GHz, 1GB RAM, 16GB вградена памет, 802.11n, 2x camera, Android 4.1, 580g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/60108/101-2565-cm-asus-memo-pad-smart

10.1" (25.65 cm) Asus MeMO Pad Smart
10.1" (25.65 cm) Asus MeMO Pad Smart, таблет, розов, GPS, мулти-тъч IPS LED дисплей, четириядрен NVIDIA Tegra 3
1.2GHz, 1GB RAM, 16GB вградена памет, 802.11n, 2x camera, Android 4.1, 580g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/60107/101-2565-cm-asus-memo-pad-smart

БЕНЗИНОВИ ХРАСТОРЕЗИ / / ТЕМПОМАТ / САМАР/ КАСКА/ - МОДЕЛ 2013 ГОДИНА
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
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: 1.7кв /2.2 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/60106/benzinovi-hrastorezi---tempomat--samar-kaska---model-2013-godina

БЕНЗИНОВИ ХРАСТОРЕЗИ VIKI С ЦЯЛ ПРЪТ2012
ХРАСТОРЕЗИ С ЦЯЛ ПРЪТТип на двигателя: Едноцилиндров, бензинов, двутактов, въздушно охлаждане. Обем на
цилиндъра: 42.7cc (кубика) Мощност: 1.5 KW при 6500 в минута.Конски сили: 2.0.Специфичен разход на гориво: 610 g/kWh.
Обороти на празен ход: 3200 в минута.Обороти при които се включва центробежния съединител: 4800 в
минута.Максимални обороти: 8500 в минута.Начин на стартиране: ръчно. Обем бензинов резервоар: 1100 мл. Ширина на
косене с метален нож: 25.5см.Ширина на косене с корда: 43см.Диаметър на кордата: 2.4мм.Диаметър на
тръбата/пръта: 26мм.Съотношение на Бензин с Двутактово масло: 40:1 (25мл. за 1л. бензин)Омасляване масло/бензин:
1:25 - (1 литър бензин A95h се смесва с 25 мл. двутактово масло).Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек.Ниво на
звуково налягане: 92 децибела(Lpa=92db(A)K=3 db(A))Ниво на мощността на шум: 107 децибела
(Lwa=107db(A))Опаковка: 2 части’.Тегло с празен резервоар: 5.8 кг.Тегло на целия комплект: 9.0 кг.Комплекта
включва:бензинов храсторез, кордова глава, тризъб диск и презраменен колан за лесна употреба.
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http://obiavidnes.com/obiava/60105/benzinovi-hrastorezi-viki-s-cyal-pryt2012

ХРАСТОРЕЗИ С ЦЯЛ ПРЪТ
Тип на двигателя: Едноцилиндров, бензинов, двутактов, въздушно охлаждане. Обем на цилиндъра: 42.7cc (кубика)
Мощност: 1.5 KW при 6500 в минута.Конски сили: 2.0.Специфичен разход на гориво: 610 g/kWh. Обороти на празен ход:
3200 в минута.Обороти при които се включва центробежния съединител: 4800 в минута.Максимални обороти: 8500 в
минута.Начин на стартиране: ръчно. Обем бензинов резервоар: 1100 мл. Ширина на косене с метален нож:
25.5см.Ширина на косене с корда: 43см.Диаметър на кордата: 2.4мм.Диаметър на тръбата/пръта: 26мм.Съотношение
на Бензин с Двутактово масло: 40:1 (25мл. за 1л. бензин)Омасляване масло/бензин: 1:25 - (1 литър бензин A95h се смесва с
25 мл. двутактово масло).Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек.Ниво на звуково налягане: 92
децибела(Lpa=92db(A)K=3 db(A))Ниво на мощността на шум: 107 децибела (Lwa=107db(A))Опаковка: 2 части’.Тегло с
празен резервоар: 5.8 кг.Тегло на целия комплект: 9.0 кг.Комплекта включва:бензинов храсторез, кордова глава, тризъб
диск и презраменен колан за лесна употреба.
http://obiavidnes.com/obiava/60104/hrastorezi-s-cyal-pryt

Инверторни IGBT електрожени VIKI-MMA160
Инверторни IGBT електрожени VIKI-MMA160. Това са електрожени с най-новата разработка на базата на IGBT
транзистори, предназначени за извършване на прецизни заваръчни дейности с всички видове електроди. Предимствата на
тези електрожени са: Намалено импулсно натоварване на мрежата – за предприятия, които имат ограничение на
мощността на електрическата мрежа прилагането на IGBT технологията позволява да се инсталират повече заваръчни
постове. Заваряването не причинява смущения в мрежата – енергията, запасена в кондерзаторната група, изглажда
падовете и пиковете по линията дори в момента на заваряване. Прецизен контрол на заваръчният ток- комутацията на
напрежението се осъществява с IGBT транзистори. Те се включват и изключват с честота от 800 до 4000 пъти за
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/60103/invertorni-igbt-elektrojeni-viki-mma160

ОФЕРТА -ЕЛЕКТРОЖЕН С АРГОН + Соларна маска
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/60102/oferta--elektrojen-s-argon--solarna-maska

Дава под наем магазин
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Самостоятелен магазин в търговската част на бул.”Вл.Варненчик”, 18 кв.м., с витрина, ремонтиран, самостоятелен
санитарен възел. За дългосрочно отдаване.
0887450105 Атанасов
0884 095280
http://obiavidnes.com/obiava/60101/dava-pod-naem-magazin

Дава под наем магазин
Самостоятелен магазин в търговската част на бул.”Вл.Варненчик” с витрина, ремонтиран, самостоятелен санитарен
възел. За дългосрочно отдаване.
0887450105 Атанасов
0884 095280
http://obiavidnes.com/obiava/60100/dava-pod-naem-magazin

15.6" (39.62 cm) Asus X501A-XX404DU
15.6" (39.62 cm) Asus X501A-XX404DU, черен, двуядрен Celeron® 1000M 1.8GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 320GB,
Linux, 2.07kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/60099/156-3962-cm-asus-x501a-xx404du

15.6" (39.62 cm) Asus N56VB-S3071D
15.6" (39.62 cm) Asus N56VB-S3071D, двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2GHz, HD LED Display & GeForce GT 740M
2GB (HDMI), 8GB, 750GB, 4xUSB3.0, no OS, 2.7kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/60098/156-3962-cm-asus-n56vb-s3071d

15.6" (39.62 cm) Asus N56VB-S4041D
15.6" (39.62 cm) Asus N56VB-S4041D, четириядрен Intel™ Core i7 3630QM 2.4/3.4GHz, FULL HD LED Display & GeForce GT
740M 2GB DDR3 (HDMI), 8GB, 750GB, 4xUSB3.0, Free DOS, 2.7kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/60097/156-3962-cm-asus-n56vb-s4041d

17.3" (43.94 cm) Asus X75VD-TY211 +подарък чанта
17.3" (43.94 cm) Asus X75VD-TY211 +подарък чанта, бял, двуядрен Intel® Core™ i3 3120M 2.5GHz, HD+ LED Display &
GeForce 610M 1GB DDR3 (HDMI), 4GB, 750GB, USB3.0, no OS, 3.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/60096/173-4394-cm-asus-x75vd-ty211-podaryk-chanta

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 !
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ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60095/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/60094/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

128GB
128GB, Corsair Neutron Series™, SolidStateDisk SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/60093/128gb-corsair-neutron-series-solidstatedisk-sata-6gbs-25-635-cm

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. Г
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/60092/0887232146-kachestvena-fina-shpaklovka-kachestvena-gipsova-shpaklovka-lateks-byal-i

Чанта TARGUS TSM106EU
Чанта TARGUS TSM106EU, до 16" (40.64 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/60091/chanta-targus-tsm106eu

32GB Micro SDHC
32GB Micro SDHC, Samsung Plus, Class4, водоустойчива, 10г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/60090/32gb-micro-sdhc

8GB SDHC
8GB SDHC, Samsung Plus, Class4, 10г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/60089/8gb-sdhc

Уеб камера Canyon CNF-WCAM02B
Уеб камера Canyon CNF-WCAM02B, 1.3Mpix, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/60088/ueb-kamera-canyon-cnf-wcam02b

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/60087/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 1000 $ НА МЕСЕЦ ! - ЕТО ТУК >>> http://easymoneybg.ovo.bg/ - ЩЕ ВИ ПОКАЖА
КАК СТАВА ВСИЧКО ОТ САМАТА РЕГИСТРАЦИЯ ДО КАК ДА СИ ВЗЕМЕТЕ ПЕЧАЛБАТА.
ЗА ДА ИЗКАРАТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ НЕ Е НЕОБХОДИМА 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 КОЙТО ИМАТЕ НУЖДА , КОМПЮТЪР С ИНТЕРНЕТ , ВРЕМЕ И ПОСТОЯНСТВО .
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЛЯ ПОСЕТЕТЕ ТОЗИ АДРЕС :>>> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60086/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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/60085/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Уеб камера Canyon CNF-WCAM01B
Уеб камера Canyon CNF-WCAM01B, 1.3Mpix, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/60084/ueb-kamera-canyon-cnf-wcam01b

Уеб камера Canyon CNR-WCAM713G2
Уеб камера Canyon CNR-WCAM713G2, 1.3Mpix, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/60083/ueb-kamera-canyon-cnr-wcam713g2
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Фрезоване - стомани и метали от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Фрезоване - стомани и метали от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60082/frezovane---stomani-i-metali--ot-businessbg

Струговане - стомани и метали от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Струговане - стомани и метали от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60081/strugovane---stomani-i-metali--ot-businessbg

Лазерно рязане, Пясъкоструйно рязане от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Лазерно рязане, Пясъкоструйно рязане от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60080/lazerno-ryazane-pyasykostruyno-ryazane--ot-businessbg

Турбокомпресори
Доставка и ремонт на турбокомпресори за леки, лекотоварни и товарни автомобили, автобуси, микробуси,
пътно-строителни машини, селскостопанска техника и др. Фирмата разполага със собствена сервизна база оборудвана с
всички необходими инструменти, технологии и машини от най-ново поколение за разглобяване, обезмасляване,
почистване, бластиране, сглобяване и балансиране на турбокомпресори (Garrett, Mitsubishi, IHI, Holset, TOYOTA, KKK,
Schwitzer и др. ) С всеки ремонт на турбина се извършва диагностика на високооборотен стенд след ремонта.
Гаранционен сервиз
http://obiavidnes.com/obiava/60079/turbokompresori

Пътна помощ - ADAC
Денонощна пътна помощ при ПТП за леки и лекотоварни автомобили, мотокари и камиони. Независимо от пътната
обстановка НИСКИ цени! Бързо отзоваване 0-24ч. Диагностика и ремонт на автомобила на място. Подаване на ток,
12-24 волта
http://obiavidnes.com/obiava/60078/pytna-pomosht---adac

Пътна помощ - Автосервиз
Пътна помощ при ПТП и аварии за лекотоварни автомобили,мотокари,камиони,селскостопанска и земеделска
техника,съобразено с пътните условия.Експресно отзоваване 0-24ч.Компютърна диагностика на автомобила на място Автосервиз.
http://obiavidnes.com/obiava/60077/pytna-pomosht---avtoserviz

NABIRAME KOMPANIONKI za kazino na moreto
Tarsim atraktivni dami ,predlagame i osigurjavame prestoi za celia sezon,rabota,trudov dogovor ,osigurovki,moze i bez opit
za poveche informaciq tel.0988873073 -niko
http://obiavidnes.com/obiava/60076/nabirame-kompanionki-za-kazino-na-moreto

Стриптизьорка
Верига нощни клубове набират стриптизьорки за София,Варна и Бургас.Висок доход,трудов договор и подсигурена
квартира.Може и без опит.
http://obiavidnes.com/obiava/60075/striptizyorka

Проектиране и изработка на нестандартно оборудване
Z Design Проектиране и изработка на нестандартно оборудване. Парапети и стълби,вити стълби, навеси,
професионално кухненско оборудване за ресторанти от Z design
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http://obiavidnes.com/obiava/60074/proektirane-i-izrabotka-na-nestandartno-oborudvane

0882551735фини шпакловки. гипсови шпакловки. латекс. топлоизолация. обръщане покрай
pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. минерална мазилка. влачена
мазилка. пръскана мазилк
0882551735 ФИНИ ШПАКЛОВКИ,ГИПСОВА ШПАКЛОВКА,ЛАТЕКС,ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ,ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ PVC
ДОГРАМА И ВРАТИ С ПОСТАВИЯНЕ ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ,ГИПСОВА МАЗИЛКА,ПРЪСКАНА
МАЗИЛКА,МИНЕРАЛНА
МАЗИЛКА,ВЛАЧЕНА
МАЗИЛКА,ДРАСКАНА
МАЗИЛКА,И
ДР.
МАЗИЛКИ,ЗАМАЗКИ,ЗИДАРИЯ,БЪРЗО,КОРЕКНО,РАЗУМНИ ЦЕНИ,КОРЕКНОСТА Е ГАРАНТИРАНА,РАБОТИ СЕ
ЧИСТО И КАЧЕСТВЕНО.МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО...
http://obiavidnes.com/obiava/60073/0882551735fini-shpaklovki--gipsovi-shpaklovki--lateks--toploizolaciya--obryshtane

Електронна цигара EGO-Т 1100mAh с картомайзер
Електронна цигара EGO-Т 1100mAh- с картомайзер
Ново! Ново!Ново средство за приятно и успешно отказване на цигарите.Не пропускайте тази възможност да опитате.
уникална комбинация между качествен картомизатор/пълнител C4+V2 и нагревател в едно. C4V2 и много издръжлива
батерия, ще Ви осигури дълго и приятно пушене през целия ден без да мислите непрекъснато за зарядни устройства.
Количеството пара е обилно и плътно, с отлично предаване на ароматите.
Батерията 1100mAh са с ръчна активация чрез натискане на бутон, подобно на повечето модифицирани модели решение, осигуряващо по-висока надеждност.
Картомайзера C4+V2 е с голям резервоар и е пригоден за директно пълнене с никотинова течност
Съдържание на комплектa :
1 бр. батерия 1100 mAh -4.2V
1 бр. картомайзер C4+V2
USB зарядно устройство - 1 бр.
Зарядно устройство за ел. мрежа 220V - 1бр.
Цена25лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/60072/elektronna-cigara-ego-t-1100mah-s-kartomayzer

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/60071/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
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/60070/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

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/60069/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/58593/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti
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„Ценкор” ЕООД
Фирма Ценкор ЕООД е почти 20 години на българския пазар. От 2003 година, компанията се занимава с производство на
хартиени изделия – тоалетна хартия, салфетки, кухненски ролки. Ще разпознаете нашите добре известни марки
„Линда“ и „Стиви“. Предлагаме на клиентите си възможността да отпечатат своите инициали или фирмено лого върху
салфетки. Заповядайте в сайта ни за повече информация.
http://obiavidnes.com/obiava/60068/cenkor-eood

Клепоухи късокосмести котета
Развъдник Ви предлага шотландски късокосмести клепоухи котенца. Мъжко - уискас, женско - костенурково.Котенца са
здрави и игриви, ще бъдат научени на хигиенни навици и да точат нокти върху специални уреди, и задължително ще имат
ветеринарен паспорт с неоходими обезпаразитявания и имунизации.тел: 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/60067/klepouhi-kysokosmesti-koteta

Изрязване по форма - стомани и метали от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Изрязване по форма - стомани и метали от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60066/izryazvane-po-forma---stomani-i-metali--ot-businessbg

Магазини Albaluna
Предлаганите модели на дамски и мъжки обувки, чанти и аксeсоари от електронния магазин на ALBALUNA са за
ценителите на естествената кожа и висококачествените екоматериали, на хармонията между цвят и дизайн, на
съчетанието между модерно, удобно и практично. Направете своя избор на http://albaluna-bg.com и се възползвайте от
обявените промоции.
http://obiavidnes.com/obiava/60065/magazini--albaluna

Магазини Albaluna
Предлаганите модели на дамски и мъжки обувки, чанти и аксeсоари от електронния магазин на ALBALUNA са за
ценителите на естествената кожа и висококачествените екоматериали, на хармонията между цвят и дизайн, на
съчетанието между модерно, удобно и практично. Направете своя избор на http://albaluna-bg.com и се възползвайте от
обявените промоции.
http://obiavidnes.com/obiava/60064/magazini--albaluna

Заваряване - стомани и метали от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Заваряване - стомани и метали от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60063/zavaryavane---stomani-i-metali-ot-businessbg

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
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http://obiavidnes.com/obiava/60062/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

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/60061/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/60060/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Продавам нарязан тютюн и гилзи
Продавам нарязан тютюн - сорт Вирджиния.Тютюнът е отгледан в дълбоко обработена почва със средна влажност при
умерено и балансирано торене. Тютюнът е сушен в специални оранжерии. Със специална машина са премахнати
стеблата за да няма клечки. Качеството е наистина уникално!!Цената за 1кг. е 30лв., а при поръчка над 5кг. - 25лв. за
килограм. Предлагам и гилзи на цена 1,80лв. за 200бр. Доставям в цялата страна с куриерска фирма. Тел: 0897612657
http://obiavidnes.com/obiava/60059/prodavam-naryazan-tyutyun-i-gilzi

Металообработка от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Металообработка от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/60058/metaloobrabotka-ot-businessbg

Купувам земеделска земя в цялата страна
Купувам земеделска земя в цялата страна. Давам под наем и аренда земеделски земи (ниви, градини, лозя) в област
Пловдив, Пазарджик в землищата на:Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Браниполе,
Брестник, Брестовица, Верен, Войводиново, Войсил, Гелеменово, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Градина, Гранит,
Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор,
Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево,
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Кричим, Крумово, Крумово-Ямбол, Куклен, Куртово Конаре, Леново, Мало Конаре, Марково, Мененкьово, Мокрище,
Момино село, Мулдава, Ново Село, Опълченец, Оризари, Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик, Перущица, Пловдив,
Православен, Първенец, Радиново, Рогош, Садово, Синитово, Старо Железаре, Стамболийски, Строево, Триводици, Труд,
Устина, Хасково, Храбрино, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Ягодово Крумово-Ямбол,
Асеновград,Медковец.
AЛИКА ЕООД
GSM: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/60044/kupuvam-zemedelska-zemya-v-cyalata-strana

Летни езикови ваканции в Марбела, Испания
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Образователен център „Родина” предлага летни езикови ваканции за всички възрасти в Марбела, Испания. Обучението се
провежда в специално подбрани за целта учебни бази, които разполагат с напълно оборудвани и модерно обзаведени
класни стаи.
За доброто настроение на участниците са предвидени и редица екскурзии и спортни занимания. Курсистите имат
широка гама от възможности за настаняване и избор на хранителен план.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1362
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/60057/letni-ezikovi-vakancii-v-marbela-ispaniya

Учи испански във Валенсия!
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Център „Родина” организира летни езикови програми по испански език във Валенсия, Испания. Различните курсове са
подходящи за всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Класните стаи са широки, просторни и
светли. Всеки курс включва удобно настаняване и седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1390
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
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http://obiavidnes.com/obiava/60056/uchi-ispanski-vyv-valensiya

Eзикови ваканции в Барселона, Испания!
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Барселона имате възможност да упражните своя испански език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага.
Всеки курс е внимателно подбран, за да се чувствате максимално комфортно и спокойно по време на престоя си в
Испания.
Езиковите програми на „Родина” са подходящи за всички възрасти. Настаняването е няколко вида, като базите са
разположени в близост до учебните сгради.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 722
• 3 седмици = € 1048
• 4 седмици = € 1350
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от10:00 до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/60055/ezikovi-vakancii-v-barselona-ispaniya

Курсове по немски език в Дюселдорф
Езикови ваканции - ГЕРМАНИЯ
През нашите очи – виждаш своите мечти!
Възраст: 16 + години
Съчетайте езиковата подготовка с многобройни възможности за развлечение. Езиковите курсове на „Родина” в
Дюселдорф са подходящи за хора от всички възрасти. Те позволяват да опознаете немската култура, език и традиции,
както и да практикувате наученото в реална среда.
Предлагат се както стандартни летни езикови курсове в Германия, така и интензивни, подготовка за специализирани
изпити за кандидатстване за университети и др. Освен всичко това, програмите включват екскурзии, спортни занимания
и развлекателни програми.
Настаняването и хранителният план са съобразени с изискванията на кандидатите, а учебните бази са напълно
оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 780
• 3 седмици = € 1165
• 4 седмици = € 1460
„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/60054/kursove-po-nemski-ezik-v-dyuseldorf

Езикови курсове и ваканции по немски език в Мюнхен
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Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Елате за да чуете, видите и изберете най-подходящия за Вас курс в Германия!
Център „Родина” организира летни езикови програми по немски език в Германия. Различните курсове са подходящи за
всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта. Езикови курсове в Германия са
отличен избор, за да подобрите своят език.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Всеки курс включва удобно настаняване и
седмичен план за хранене.
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/60053/ezikovi-kursove-i-vakancii-po-nemski-ezik-v-myunhen

Езикови курсове по немски език за възрастни в Берлин
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Езиковите програми за обучение в Германия на „Родина” - Берлин, са както интересни, така и полезни предложения за
деца, ученици и студенти, които искат да се запознаят с баварската култура, език и традиции. За курсистите е
предвидена специална развлекателна програма. Настаняването и пансионът (храна) са съобразени с изискванията на
кандидатите, а учебните бази са напълно оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 900
• 3 седмици = € 1295
• 4 седмици = € 1662
„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/60052/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-za-vyzrastni-v-berlin

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
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:
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• 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/60051/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

Абразиви от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Абразиви от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60050/abrazivi---ot-businessbg

Дистрибутори на блиндирани врати
Еслайн арк ЕООД основен вносител на STARCELIKKAPI набира дистрибутори от цялата страна на турски блиндирани
врати .Голямо разнообразие от цветове и модели налични на склад.Атрактивни търговски условия
адрес:гр.София кв.Дружба 2 ул.Мюнхен 14 тел:0894668373
http://obiavidnes.com/obiava/60049/distributori-na-blindirani-vrati

Интериорни врати
ИНТЕРИОРНИ ВРАТИ ЗА ВАШИЯТ ДОМ-Фирма Еслайн Арк предлага ново
поколение Китайски интериорни врати с голямо разнообразие от.различни
модели и богата цветова гама.Размерите на вратата с касата 68/78/88/204см.
размерите на крилото 60/70/80/200см
Вратите са направени от висококачествен материал.
Цената на вратата включва-каса.крило.панти.брава.патрон и дръжки.
Налични са ни на склад изпълняваме поръчки за ден максимум два.
http://obiavidnes.com/obiava/60048/interiorni-vrati

Блиндирани врати
Еслайн арк ЕООД предлага ново поколение блиндирани врати на достъпни цени,разнообразие от цветове и модели налични
на склад,изработка по индивидуални размери,бърз монтаж доказано качество!
http://obiavidnes.com/obiava/60047/blindirani-vrati

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.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство. Нашата задача е да помагаме на
търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура ООД, ЕООД, АД и ЕАД да
преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения пречещи на нормалното им
функциониране. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
2. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
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влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентен съвет.
3. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
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.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/60046/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.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство. Нашата задача е да помагаме на
търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура ООД, ЕООД, АД и ЕАД да
преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения пречещи на нормалното им
функциониране. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
2. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентен съвет.
3. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
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.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/60045/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.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство. Нашата задача е да помагаме на
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търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура ООД, ЕООД, АД и ЕАД да
преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения пречещи на нормалното им
функциониране. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
2. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентен съвет.
3. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
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.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/60043/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/60042/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Купувам земеделска земя в цялата страна
Купувам земеделска земя в цялата страна. Давам под наем и аренда земеделски земи (ниви, градини, лозя) в област
Пловдив, Пазарджик в землищата на:Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Браниполе,
Брестник, Брестовица, Верен, Войводиново, Войсил, Гелеменово, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Градина, Гранит,
Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор,
Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево,
Кричим, Крумово, Крумово-Ямбол, Куклен, Куртово Конаре, Леново, Мало Конаре, Марково, Мененкьово, Мокрище,
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Момино село, Мулдава, Ново Село, Опълченец, Оризари, Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик, Перущица, Пловдив,
Православен, Първенец, Радиново, Рогош, Садово, Синитово, Старо Железаре, Стамболийски, Строево, Триводици, Труд,
Устина, Хасково, Храбрино, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Ягодово Крумово-Ямбол,
Асеновград,Медковец.
AЛИКА ЕООД
GSM: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/60041/kupuvam-zemedelska-zemya-v-cyalata-strana

Купувам земеделска земя в цялата страна
Купувам земеделска земя в цялата страна. Давам под наем и аренда земеделски земи (ниви, градини, лозя) в област
Пловдив, Пазарджик в землищата на:Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Браниполе,
Брестник, Брестовица, Верен, Войводиново, Войсил, Гелеменово, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Градина, Гранит,
Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор,
Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево,
Кричим, Крумово, Крумово-Ямбол, Куклен, Куртово Конаре, Леново, Мало Конаре, Марково, Мененкьово, Мокрище,
Момино село, Мулдава, Ново Село, Опълченец, Оризари, Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик, Перущица, Пловдив,
Православен, Първенец, Радиново, Рогош, Садово, Синитово, Старо Железаре, Стамболийски, Строево, Триводици, Труд,
Устина, Хасково, Храбрино, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Ягодово Крумово-Ямбол,
Асеновград,Медковец.
AЛИКА ЕООД
GSM: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/60040/kupuvam-zemedelska-zemya-v-cyalata-strana

Финансово-счетоводна кантора „Kontego”
„Kontego” е финансово-счетоводна кантора, работеща на територията на Република България. С годините фирмата ни
се утвърди, като сигурен и доверен партьор. Нашите клиенти са български и чуждестранни фирми, различни по мащаб,
работещи в почти всички сектори на икономиката.
http://obiavidnes.com/obiava/60039/finansovo-schetovodna-kantora-kontego

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Отпуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57078/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
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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

Хидрофобен Шперплат за кофраж - 42лв с ДДС - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/60038/hidrofoben-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/60037/30-50-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/60036/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/
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60035/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
-

БЕЗ капене
Без стълба
по-малко разходи
по-малко време
по-малко напрежение

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.c
http://obiavidnes.com/obiava/60034/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Уред за сребърна вода
Уред за сребърна вода
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/60033/ured-za-srebyrna-voda
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Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/60032/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

Превоз на покъщнина,мебели,лични вещи,черна и бяла техника,офис обзавеждане,домашно
имущество с подходящи товарни автомобили.0877663995 / 0898874253 / 02/4890390
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/60031/prevoz-na-pokyshtninamebelilichni-veshticherna-i-byala-tehnikaofis-obzavejdanedoma

Чанта ACME 16M05
Чанта ACME 16M05, кафява, до 16" (40.64 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/60030/chanta-acme-16m05

Чанта ACME 15M04
Чанта ACME 15M04, кафява, до 15.6" (40.64 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/60029/chanta-acme-15m04

Apartmani vo Ohrid ,,,
Ако сте решили да отскочите до Македония и да посетите Охрид,ви уверявам,че няма да съжалявате.Предлагаме ви
място,където може да отседните-сами,с приятели,с колеги.Вила Никола ** разполага с 50 места разпределени в 20 стаи
и апартаменти.Вилата е с парно отопление.Може да организирате и престоя на групи.За допълнителна информация
може да задавате вашите въпроси на e-mail:villanikola@yahoo.com или да се свържите по телефона: 0038970432290
www.villanikola.ezweb123.com
http://obiavidnes.com/obiava/60028/apartmani-vo-ohrid-

Villa Nikola Ohrid
Ако сте решили да отскочите до Македония и да посетите Охрид,ви уверявам,че няма да съжалявате.Предлагаме ви
място,където може да отседните-сами,с приятели,с колеги.Вила Никола ** разполага с 50 места разпределени в 20 стаи
и апартаменти.Вилата е с парно отопление.Може да организирате и престоя на групи.За допълнителна информация
може да задавате вашите въпроси на e-mail:villanikola@yahoo.com или да се свържите по телефона: 0038970432290
www.villanikola.ezweb123.com
http://obiavidnes.com/obiava/60027/villa-nikola-ohrid

Eskurzii vo Ohrid Makedonija
Ако сте решили да отскочите до Македония и да посетите Охрид,ви уверявам,че няма да съжалявате.Предлагаме ви
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място,където може да отседните-сами,с приятели,с колеги.Вила Никола ** разполага с 50 места разпределени в 20 стаи
и апартаменти.Вилата е с парно отопление.Може да организирате и престоя на групи.За допълнителна информация
може да задавате вашите въпроси на e-mail:villanikola@yahoo.com или да се свържите по телефона: 0038970432290
www.villanikola.ezweb123.com
http://obiavidnes.com/obiava/60026/eskurzii-vo-ohrid-makedonija

Villa Nikola Ohrid Makedonija
Ако сте решили да отскочите до Македония и да посетите Охрид,ви уверявам,че няма да съжалявате.Предлагаме ви
място,където може да отседните-сами,с приятели,с колеги.Вила Никола ** разполага с 50 места разпределени в 20 стаи
и апартаменти.Вилата е с парно отопление.Може да организирате и престоя на групи.За допълнителна информация
може да задавате вашите въпроси на e-mail:villanikola@yahoo.com или да се свържите по телефона: 0038970432290
www.villanikola.ezweb123.com
http://obiavidnes.com/obiava/60025/villa-nikola-ohrid-makedonija

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/60024/ekip-ot-dokazani-profesionalisti---detektivi-inkognito

Детективска Агенция Фокс - Детективски Услуги 100% Дисктерно наблюдение!
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.
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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/60023/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-100-diskterno-nablyudenie

Частен
детектив-Детективска
проблеми,издирвани личности

агенция

Фокс-изневери,фирмени

тайни,

бизнес

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/60022/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-izneverifirmeni-tayni-biznes-problemi

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/60021/30-50-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/60020/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/60019/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Зимна промоция на Pvc дограма
Закупих дограма за вилата си от Pvcdograma.info и останах много доволен. Цените на фирмата са доста ниски и за
двата вида дограма - алуминиева и pvc. Правят безплатна доставка и монтаж.
http://obiavidnes.com/obiava/60018/zimna-promociya-na-pvc-dograma

Земеделска земя купувам на изгодни цени
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/60017/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni
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Фирма ГЕЯ - СТЕФКА ДИМИТРОВА
Фирма ГЕЯ - СТЕФКА ДИМИТРОВА е с предмет на дейност погребения и траурни ритуали. Цялостно организиране –
кремации, фирмен транспорт в страната, репатрация. Грижа за гробното място. Изработка и поставяне на паметни
плочи. Провеждане на служби. Свържете се по всяко време: Бургас, Гробищен парк, вход от страната на
бензиностанция Петрол, 056 861 427, 0887 013511, 0895 777833.
http://obiavidnes.com/obiava/60016/firma-geya---stefka-dimitrova

Курсове по Японски език! Запишете се сега с ОТСТЪПКА!
Кеймбридж Център предлага нови езикови групи по Японски език - 80 учебни часа за ниво, 2-3 пъти седмично. Изучава се
по утвърдени системи на обучение. Усвояват се уменията за водене разговор в различни направления и области. Малки
групи, обръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Висококвалифицирани преподаватели – филолози.
Интензивни и полуинтензивни 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
уебсайт: http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60015/kursove-po-yaponski-ezik-zapishete-se-sega-s-otstypka

Детективска агенция „Стенк Секюрити“ предлага пълна гама детективски услуги
Детективска Агенция Стенк Секюрити-специалисти в областта на криминалистиката, проследяване на хора, МПС,
товари, стоки, локализиране на длъжници. Изготвяне на анализи по фирмена сигурност. Съвместна дейност със съдия
изпълнители. Събиране на доказателства по бракоразводни дела и изневери, включително и явяване пред съд.
Детективска агенция Стенк Секюрити предлага пълна гама детективски услуги:
• Семейни кoнфликти
• Фирмени разследвания
• Проучване и издирване на лица
• Детективско разследване
• Международно сътрудничество
• Детективска техника
разследване на изневери, събиране на доказателства, издирване на хора, разкриване изневери, разследване, намиране на
факти, доказване на изневяра, скрито видео наблюдение, сателитна връзка при наблюдение, мобилно наблюдение,
наблюдение на хора, разкриване на случаи.
Цените са по договаряне, в зависимост от обема на конкретната експертна поръчка. Анонимността е гарантирана !!!
За повече информация посетете нашия сайт:
http://stenk-security.com/
http://obiavidnes.com/obiava/60014/detektivska-agenciya-stenk-sekyuriti-predlaga-pylna-gama-detektivski-uslugi

Детективска Агенция Енджей - Частен детектив
Детективска агенция ЕнДжей е единствената агенция,осъществяваща детективски частни разследвания, разчитайки на
смесени екипи в работата си и професионалното им изпълнение. Искате да докажете изневяра, да издирите безследно
изчезнали лица, да направите добър подбор на персонал, като проучите лицата предварително, можете да се свържете с
нас по всякакви причини и ние ще помогнем, като анонимността ви е 100% гарантирана! Можете да бъдете сигурни, че
на Вашия случай ще се реагира бързо и ефективно, при пълна дискретност. Вижте всички предлагани от нас услуги на
нашия адрес: http://detective-nj.com/
http://obiavidnes.com/obiava/60013/detektivska-agenciya-endjey---chasten-detektiv

Детективски услуги Рефлекс - Варна, Бургас, Пловдив, София
Детективско разследване по поставената от вас задача с документиране на съответната дейност. Частните
детективи на Детективска агенция Рефлекс ще предложат най-ефективните решения при проблеми както в личния и
семейния живот, така и в бизнес отношенията и търговската сфера. Екипът работи 24 часа в денонощието, на ТОП

Страница 39/102

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.04.2013

цени, като дискретността и анонимността Ви са 100% гарантирани! Извършва услуги на територията на Цялата
страна!!! Можете да ни потърсите при следните ситуации: разкриване и доказване на изневяра, фирмено разследване,
издирване на лица, издирване на лица и МПС, наблюдение, консултации, разкриване на наследници, проучване осигурено от
професионален детективски екип, консултация с адвокат наказателно , гражданско право. Вижте всички предлагани от
нас услуги в нашия сайт: http://reflex-bg.net/
http://obiavidnes.com/obiava/60012/detektivski-uslugi-refleks---varna-burgas-plovdiv-sofiya

Бюро Полиграф БГ - Детектор на лъжата – Полиграфски изследвания
Бюро Полиграф БГ може да ви помогне да докажете ефективно невинността си или да разкриете измама, методите
които предлага детектора на лъжата(полиграф) са най-категорични и биха ви помогнали. Практикуваме както със
физически, така и с юридически клиенти на територията на цяла България. Детективски агенции и частни фирми
прибягват към нашите услуги по различни поводи. Случаите, в които се използват полиграфските ни услуги са много, но
някои от тях са: съмнения за брачни изневери, измама на партньори, непрофесионално поведение, кражба от служители,
бизнес въпроси - свързани с лоялността на служителите и още много други. За да се проведе изследването трябва да се
подпише декларация за съгласие, което е напълно доброволно и предварително запазен час при нас. За повече информация
можете да посетите нашия сайт: http://poligraf.bg/ и да се запознаете, с това което ви интересува.
http://obiavidnes.com/obiava/60011/byuro-poligraf-bg---detektor-na-lyjata--poligrafski-izsledvaniya

Подарете си страхотен Уикенд в Сандански !!!
Хотел Пауталия ***
Прекарайте един прекрасен уикенд в гостоприемството на хотел Пауталия и красотата на гр.Сандански,
най-слънчевият град в България. На ваше разположение са: двойни стаи, едноспални и двусплани апартаметни,
оборудвани с климатик, сателитна телевизия и мини бар, паркинг, уютен ресторант с лятна градина и барбекю.
Цени:
Две нощувки: 39 лв.
Две нощувки със закуски: 47 лв.
Две нощувки със закуски и вечери: 65 лв.
Посочените цени са на човек в двойна стая:
• Две нощувки на избраната база изхранване
• Безплатно ползване на Wi-Fi интернет и паркинг
• Туристическа такса
• ДДС
• Преференциялни условия за ползване на СПА услуги в партньорски обекти
Допълнителна информация:
• Дете до 3 г.,неползващо услуги /настаняване и храна/: безплатно
• Дете до 12 г. на допълнително легло: 20 лв. на нощувка със закуска, 30 лв. за нощувка със закуска и вечеря
• Възможност за настаняване в студио или апартамент на запитване.
Валидност на офертата: 15.01.2013- 30.04.2013 г. с изкл. на периода на официални празници.!!!
hotel_pautalia@abv.bg
тел : 02/411 0567
Резервирайте своята почивка СЕГА!
http://obiavidnes.com/obiava/60010/podarete-si-strahoten--uikend-v-sandanski-

Великден и Майски празници в хотел Пауталия,Сандански!!!
Време е за Велекденски и Майски празници в гостоприемството на хотел Пауталия, намираме се на 5 минути от центъра
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на Сандански. За комфорта на нашите гости предлагаме комфортно настаняване в двойни стаи, едноспални и
двусплани апартаметни, оборудвани с климатик, сателитна телевизия и мини бар. На Ваше разположение е също
паркинг, уютен ресторант с лятна градина и барбекю.
Период на настаняване : 30.04-08.05.2013 г.!
База изхранване
Пакетна цена за нощувки със закуска и празничен обяд:
3 нощувки-89 лв
4 нощувки-109 лв
5 нощувки-127 лв
Нощувка със закуска, вечеря и празничен обяд:
3 нощувки-117 лв
4 нощувки-147 лв
5 нощувки-177 лв
Цени за резервации от 15.03.2013 г.
База изхранване
Пакетна цена за нощувки със закуска и празничен обяд:
3 нощувки-109 лв
4 нощувки-129 лв
5 нощувки-147 лв
Нощувка със закуска, вечеря и празничен обяд:
3 нощувки-127 лв
4 нощувки-167 лв
5 нощувки-197 лв
Посочената пакетна цена е на човек в двойна стая и включва:
• Нощувка
• Закуска
• Празничен обяд на Великден или Гергьовден /по ваше желание/
• Безплатно ползване на Wi-Fi интернет и паркинг
• Туристическа такса
• 9 % ДДС
• Преференциялни условия за ползване на СПА услуги в партньорски хотели
Допълнителна информация:
• Дете до 3 г.,безплатно
02/411 0567
hotel_pautalia@abv.bg
Резервирайте своята почивка СЕГА !
http://obiavidnes.com/obiava/60009/velikden-i-mayski-praznici-v-hotel-pautaliyasandanski

Великден и Майски празници в хотел Пауталия,Сандански!!!
Време е за Велекденски и Майски празници в гостоприемството на хотел Пауталия, намираме се на 5 минути от центъра
на Сандански. За комфорта на нашите гости предлагаме комфортно настаняване в двойни стаи, едноспални и
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двусплани апартаметни, оборудвани с климатик, сателитна телевизия и мини бар. На Ваше разположение е също
паркинг, уютен ресторант с лятна градина и барбекю.
База изхранване
Пакетна цена за нощувки със закуска и празничен обяд:
3 нощувки-89 лв
4 нощувки-109 лв
5 нощувки-127 лв
Нощувка със закуска, вечеря и празничен обяд:
3 нощувки-117 лв
4 нощувки-147 лв
5 нощувки-177 лв
Цени за резервации от 15.03.2013 г.
База изхранване
Пакетна цена за нощувки със закуска и празничен обяд:
3 нощувки-109 лв
4 нощувки-129 лв
5 нощувки-147 лв
Нощувка със закуска, вечеря и празничен обяд:
3 нощувки-127 лв
4 нощувки-167 лв
5 нощувки-197 лв
Посочената пакетна цена е на човек в двойна стая и включва:
• Нощувка
• Закуска
• Празничен обяд на Великден или Гергьовден /по ваше желание/
• Безплатно ползване на Wi-Fi интернет и паркинг
• Туристическа такса
• 9 % ДДС
• Преференциялни условия за ползване на СПА услуги в партньорски хотели
Допълнителна информация:
• Дете до 3 г.,безплатно

Период на настаняване: 30.04-08.05.2013 г.!
http://obiavidnes.com/obiava/60008/velikden-i-mayski-praznici-v-hotel-pautaliyasandanski-vreme-e-za-velekdens

Великден и Майски празници 2013 в хотел Замъка, Царево !
Валидност на офертата:30.04-08.05.2013 г.!
БАЗА ИЗХРАНВAНЕ:
Нощувки със закуски и празничен обяд:
3 НОЩУВКИ- 389 лв.
4 НОЩУВКИ- 479 лв.
5 НОЩУВКИ- 567 лв.
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Нощувки със закуски, вечери и празничен обяд:
3 НОЩУВКИ- 499 лв.
4 НОЩУВКИ- 623 лв.
5 НОЩУВКИ- 747 лв.
Посочените пакетни цени са за ДВАМА в двойна стая и включват:
• Избраният брой нощувки на съответната база изхранване
• Празничен обяд на Великден или Гергьовден(по избор)
• Ползване на басейн
• Wi-Fi интернет
• Фитнес център
• Тенис на маса
• Детска площадка
• Комплимент при настаняване-Welcome drink /топла напитка и безалкохолно/
• Туристическа такса, ДДС

Допълнителна информация:
• При настаняване на лица до 5г. – безплатно, при настаняване на двама възрастни
• При настаняване на лица над 5г., без ползване на допълнително легло се заплаща по 12 лв. на ден на човек/ с включена
закуска/
• При настаняване на трети и четвърти човек на разтегателен диван / за апартаменти 2+1 и 3+1 / се заплаща по 25 лв.
на човек на ден / с включена закуска/
• При настаняване в апартамент с кухненски бокс към цената на нощувката се доплащат по 20 лв. на вечер за цялото
помещение
• При настаняване в апартамент на 4 човека на редовни легла към цената на нощувката за апартамент 3+1 се доплаща
по 15 лв. на вечер за цялото помещение
• Допълнително заплащане за закуска – 6.50 лв., за Празничен обяд на Великден или Гергьовден – 28 лв., за вечеря – 18.50 лв.
Резервирайте Вашият романтичен уикенд СЕГА!
0590 522 72, 02 411 0567, 0879 998 500, 0888 77 32 32
hotel_zamaka@abv.bg www.bg-thecastle.com
http://obiavidnes.com/obiava/60007/velikden-i-mayski-praznici-2013-v--hotel-zamyka-carevo-

Великден и Майски празници 2013 в хотел Замъка, Царево !
Валидност на офертата:30.04-08.05.2013 г.!
БАЗА ИЗХРАНВAНЕ:
Нощувки със закуски и празничен обяд:
3 НОЩУВКИ- 389 лв.
4 НОЩУВКИ- 479 лв.
5 НОЩУВКИ- 567 лв.
Нощувки със закуски, вечери и празничен обяд:
3 НОЩУВКИ- 499 лв.
4 НОЩУВКИ- 623 лв.
5 НОЩУВКИ- 747 лв.
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Посочените пакетни цени са за ДВАМА в двойна стая и включват:
• Избраният брой нощувки на съответната база изхранване
• Празничен обяд на Великден или Гергьовден(по избор)
• Ползване на басейн
• Wi-Fi интернет
• Фитнес център
• Тенис на маса
• Детска площадка
• Комплимент при настаняване-Welcome drink /топла напитка и безалкохолно/
• Туристическа такса, ДДС

Допълнителна информация:
• При настаняване на лица до 5г. – безплатно, при настаняване на двама възрастни
• При настаняване на лица над 5г., без ползване на допълнително легло се заплаща по 12 лв. на ден на човек/ с включена
закуска/
• При настаняване на трети и четвърти човек на разтегателен диван / за апартаменти 2+1 и 3+1 / се заплаща по 25 лв.
на човек на ден / с включена закуска/
• При настаняване в апартамент с кухненски бокс към цената на нощувката се доплащат по 20 лв. на вечер за цялото
помещение
• При настаняване в апартамент на 4 човека на редовни легла към цената на нощувката за апартамент 3+1 се доплаща
по 15 лв. на вечер за цялото помещение
• Допълнително заплащане за закуска – 6.50 лв., за Празничен обяд на Великден или Гергьовден – 28 лв., за вечеря – 18.50 лв.
Резервирайте Вашият романтичен уикенд СЕГА!
0590 522 72, 02 411 0567, 0879 998 500, 0888 77 32 32
hotel_zamaka@abv.bg www.bg-thecastle.com/
http://obiavidnes.com/obiava/60006/velikden-i-mayski-praznici-2013-v--hotel-zamyka-carevo-

Великден и Майски празници 2013 в хотел Замъка, Царево !
Валидност на офертата:30.04-08.05.2013 г.!
БАЗА ИЗХРАНВAНЕ:
Нощувки със закуски и празничен обяд:
3 НОЩУВКИ- 389 лв.
4 НОЩУВКИ- 479 лв.
5 НОЩУВКИ- 567 лв.
Нощувки със закуски, вечери и празничен обяд:
3 НОЩУВКИ- 499 лв.
4 НОЩУВКИ- 623 лв.
5 НОЩУВКИ- 747 лв.
Посочените пакетни цени са за ДВАМА в двойна стая и включват:
• Избраният брой нощувки на съответната база изхранване
• Празничен обяд на Великден или Гергьовден(по избор)
• Ползване на басейн
• Wi-Fi интернет
• Фитнес център
• Тенис на маса

Страница 44/102

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.04.2013

• Детска площадка
• Комплимент при настаняване-Welcome drink /топла напитка и безалкохолно/
• Туристическа такса, ДДС

Допълнителна информация:
• При настаняване на лица до 5г. – безплатно, при настаняване на двама възрастни
• При настаняване на лица над 5г., без ползване на допълнително легло се заплаща по 12 лв. на ден на човек/ с включена
закуска/
• При настаняване на трети и четвърти човек на разтегателен диван / за апартаменти 2+1 и 3+1 / се заплаща по 25 лв.
на човек на ден / с включена закуска/
• При настаняване в апартамент с кухненски бокс към цената на нощувката се доплащат по 20 лв. на вечер за цялото
помещение
• При настаняване в апартамент на 4 човека на редовни легла към цената на нощувката за апартамент 3+1 се доплаща
по 15 лв. на вечер за цялото помещение
• Допълнително заплащане за закуска – 6.50 лв., за Празничен обяд на Великден или Гергьовден – 28 лв., за вечеря – 18.50 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/60005/velikden-i-mayski-praznici-2013-v--hotel-zamyka-carevo-

Великден и Майски празници 2013 в хотел Замъка, Царево !
Валидност на офертата:30.04-08.05.2013 г.!
БАЗА ИЗХРАНВAНЕ:
Нощувки със закуски и празничен обяд:
3 НОЩУВКИ- 389 лв.
4 НОЩУВКИ- 479 лв.
5 НОЩУВКИ- 567 лв.
Нощувки със закуски, вечери и празничен обяд:
3 НОЩУВКИ- 499 лв.
4 НОЩУВКИ- 623 лв.
5 НОЩУВКИ- 747 лв.
Посочените пакетни цени са за ДВАМА в двойна стая и включват:
• Избраният брой нощувки на съответната база изхранване
• Празничен обяд на Великден или Гергьовден(по избор)
• Ползване на басейн
• Wi-Fi интернет
• Фитнес център
• Тенис на маса
• Детска площадка
• Комплимент при настаняване-Welcome drink /топла напитка и безалкохолно/
• Туристическа такса, ДДС

Допълнителна информация:
• При настаняване на лица до 5г. – безплатно, при настаняване на двама възрастни
• При настаняване на лица над 5г., без ползване на допълнително легло се заплаща по 12 лв. на ден на човек/ с включена
закуска/
• При настаняване на трети и четвърти човек на разтегателен диван / за апартаменти 2+1 и 3+1 / се заплаща по 25 лв.
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на човек на ден / с включена закуска/
• При настаняване в апартамент с кухненски бокс към цената на нощувката се доплащат по 20 лв. на вечер за цялото
помещение
• При настаняване в апартамент на 4 човека на редовни легла към цената на нощувката за апартамент 3+1 се доплаща
по 15 лв. на вечер за цялото помещение
• Допълнително заплащане за закуска – 6.50 лв., за Празничен обяд на Великден или Гергьовден – 28 лв., за вечеря – 18.50 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/60004/velikden-i-mayski-praznici-2013-v--hotel-zamyka-carevo-

РОМАНТИКА & ВИНО ЗА ДВАМА!!!
Романтичен уикенд в хотел „Замъка”, гр. Царево !
Две нощувки за двама в двойна стая със закуски в леглото и по чаша вино в джакузито!
С романтичния пакет на хотел „Замъка” може да превърнете и най – обикновения уикенд в приказен! Изненадайте своя
принц или принцеса с вълнуващо преживяване за двама и се насладете на незабравими мигове заедно!
Пакетна цена за ДВАМА: 200 лв.!!!
Цената е за ДВАМА, настанени в двойна стая и включва:
• 2 нощувки
• 2 закуски в леглото
• 1 романтична вечеря за двама
• 1 безплатно ползване на джакузи с комплимент от хотела http://obiavidnes.com/obiava/60003/romantika--vino-za-dvama

ДЪЛЪГ УИКЕНД НА МОРЕТО !
Тридневен уикенд в хотел „Замъка”, гр. Царево !
Искате да отидете на море и тази година, но нямате възможност за дълга почивка? За сметка на това можете да
отидете на Дълъг уикенд на морето!!!
Пакетна цена на човек: 190 лв.
Цената е за един човек, настанен в единична стая:
• 3 нощувки
• 3 закуски
• 1 обяд
• 2 вечери
• Интернет със свободен достъп на територията на хотела
Офертата е валидна за следните периоди!
Настаняване на човек в Единична стая:
Март – Април - 190 лв.
Май – Юни - 235 лв.
Юли – Август - 325 лв.
Детска политика:
• Настаняване на дете до 5 г. ако не ползва допълнително легло / диван – безплатно
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• Настаняване на дете до 5 г. на редовно легло / диван – доплащане 40% от цената на леглото в съответната стая
Местоположение: Хотел Замъка е разположен на площ 5000кв.м, и се намира в курортната част на гр.Царево.
За хотела: Хотелът е изграден в средновековен стил камък и дърво и се състои от основна сграда на 3 жилищни етажа и
2 внушителни кули, съответно на 5 и 7 етажа. В просторното фоайе се намира лоби бар, с около 20 места, където
спокойно бихте могли да се запознаете с предлаганите от нас услуги, или да отпочинете непосредствено след
пристигането си. Хотелът разполага с изискан ресторант с открита тераса и ВИП зала за индивидуални празненства ,
който би задоволил всеки вкус. Сред богата зеленина са ситуирани параклис и беседка, подходящи както за романтични
бракосъчетания, така и за кръщенета.
Стаи: На площ около 3000кв.м са разположени 45 уютни двойни стаи, 15 удобни апартамента и 3 ВИП апартамента,
всички те са обзаведени с уникални ръчно изработени мебели в стил Барок и разполагат с индивидуална климатична
система, телефон, сателитна ТВ, мини бар, интернет , тераса.
Резервирайте Вашият романтичен уикенд СЕГА!
0590 522 72, 02 411 0567, 0879 998 500, 0888 77 32 32
hotel_zamaka@abv.bg www.bg-thecastle.com/
http://obiavidnes.com/obiava/60002/dylyg-uikend-na-moreto-

ДЪЛЪГ УИКЕНД НА МОРЕТО !
Тридневен уикенд в хотел „Замъка”, гр. Царево !
Искате да отидете на море и тази година, но нямате възможност за дълга почивка? За сметка на това можете да
отидете на Дълъг уикенд на морето!!!
Пакетна цена на човек: 190 лв.
Цената е за един човек, настанен в единична стая:
• 3 нощувки
• 3 закуски
• 1 обяд
• 2 вечери
• Интернет със свободен достъп на територията на хотела
Офертата е валидна за следните периоди!
Настаняване на човек в Единична стая:
Март – Април - 190 лв.
Май – Юни - 235 лв.
Юли – Август - 325 лв.
Детска политика:
• Настаняване на дете до 5 г. ако не ползва допълнително легло / диван – безплатно
• Настаняване на дете до 5 г. на редовно легло / диван – доплащане 40% от цената на леглото в съответната стая
Местоположение: Хотел Замъка е разположен на площ 5000кв.м, и се намира в курортната част на гр.Царево.
За хотела: Хотелът е изграден в средновековен стил камък и дърво и се състои от основна сграда на 3 жилищни етажа и
2 внушителни кули, съответно на 5 и 7 етажа. В просторното фоайе се намира лоби бар, с около 20 места, където
спокойно бихте могли да се запознаете с предлаганите от нас услуги, или да отпочинете непосредствено след
пристигането си. Хотелът разполага с изискан ресторант с открита тераса и ВИП зала за индивидуални празненства ,
който би задоволил всеки вкус. Сред богата зеленина са ситуирани параклис и беседка, подходящи както за романтични
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бракосъчетания, така и за кръщенета.
Стаи: На площ около 3000кв.м са разположени 45 уютни двойни стаи, 15 удобни апартамента и 3 ВИП апартамента,
всички те са обзаведени с уникални ръчно изработени мебели в стил Барок и разполагат с индивидуална климатична
система, телефон, сателитна ТВ, мини бар, интернет , тераса.
Резервирайте Вашият романтичен уикенд СЕГА!
0590 522 72, 02 411 0567, 0879 998 500, 0888 77 32 32
hotel_zamaka@abv.bg www.bg-thecastle.com/
http://obiavidnes.com/obiava/60001/dylyg-uikend-na-moreto-

УИКЕНД НА МОРЕТО!
Двудневен уикенд в хотел „Замъка”, гр. Царево
Искате да отидете на море и тази година, но не планирате дълга почивка? Искате да използвате поне една слънчева
неделя за плаж? Това е напълно възможно с пакета, който Ви предлагаме!
Пакетна цена на човек: 100 лв.
Цената е за един човек, настанен в единична стая:
• 2 нощувки
• 2 закуски
• Интернет със свободен достъп на територията на хотела
Офертата е валидна за следните периоди!
Настаняване за един човек в Единична стая:
Март – Април -100 лв.
Май – Юни -130 лв.
Юли – Август -185 лв.

Детска политика:
• Настаняване на дете до 5 г. ако не ползва допълнително легло / диван – безплатно
• Настаняване на дете до 5 г. на редовно легло / диван – доплащане 40% от цената на леглото в съответната стая
Местоположение: Хотел Замъка е разположен на площ 5000кв.м, и се намира в курортната част на гр.Царево.
За хотела: Хотелът е изграден в средновековен стил камък и дърво и се състои от основна сграда на 3 жилищни етажа и
2 внушителни кули, съответно на 5 и 7 етажа. В просторното фоайе се намира лоби бар, с около 20 места, където
спокойно бихте могли да се запознаете с предлаганите от нас услуги, или да отпочинете непосредствено след
пристигането си. Хотелът разполага с изискан ресторант с открита тераса и ВИП зала за индивидуални празненства ,
който би задоволил всеки вкус. Сред богата зеленина са ситуирани параклис и беседка, подходящи както за романтични
бракосъчетания, така и за кръщенета.
Стаи: На площ около 3000кв.м са разположени 45 уютни двойни стаи, 15 удобни апартамента и 3 ВИП апартамента,
всички те са обзаведени с уникални ръчно изработени мебели в стил Барок и разполагат с индивидуална климатична
система, телефон, сателитна ТВ, мини бар, интернет , тераса.
Резервирайте Вашият романтичен уикенд СЕГА!
0590 522 72, 02 411 0567, 0879 998 500, 0888 77 32 32
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http://obiavidnes.com/obiava/60000/uikend-na-moreto

ПАКЕТ ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ – 55 + И ПРИЯТЕЛИ В ХОТЕЛ „ЗАМЪКА” !!!
Пакетна цена за ДВАМА: 347 лв.
Цената е за ДВАМА 55+ или поне един от тях, настанени в двойна стая и включва:
• 5 нощувки
• 5 закуски
• 4 обяда
• 4 вечери
Детска политика:
• Дете до 12 г. ако не ползва легло в двойна стая - доплащане 95 лв. за храна – закуска, обяд и вечеря – по желание
• При по – голямо дете, настанено в апартамент – доплащане 50 лв. на ден
• Настаняване на второ внуче – доплащане 25 лв.
Местоположение: Хотел Замъка е разположен на площ 5000кв.м, и се намира в курортната част на гр.Царево.
За хотела: Хотелът е изграден в средновековен стил камък и дърво и се състои от основна сграда на 3 жилищни етажа и
2 внушителни кули, съответно на 5 и 7 етажа. В просторното фоайе се намира лоби бар, с около 20 места, където
спокойно бихте могли да се запознаете с предлаганите от нас услуги, или да отпочинете непосредствено след
пристигането си. Хотелът разполага с изискан ресторант с открита тераса и ВИП зала за индивидуални празненства ,
който би задоволил всеки вкус. Сред богата зеленина са ситуирани параклис и беседка, подходящи както за романтични
бракосъчетания, така и за кръщенета.
Стаи: На площ около 3000кв.м са разположени 45 уютни двойни стаи, 15 удобни апартамента и 3 ВИП апартамента,
всички те са обзаведени с уникални ръчно изработени мебели в стил Барок и разполагат с индивидуална климатична
система, телефон, сателитна ТВ, мини бар, интернет , тераса.

Офертата е валидна за следните дати:
МАЙ:
• 01.05 – 03.05.2013
• 06.05 – 10.05.2013
• 13.05. – 17.05.2013
• 20.05. – 24.05.2013
• 27.05. – 31.05.2013
ЮНИ:
• 03.06. – 07.06.2013
• 10.06. – 14.06.2013
• 17.06. – 21.06.2013
• 24.06. – 28.06.2013
СЕПТЕМВРИ:
• 02.09. – 06.09.2013
• 09.09. – 13.09.2013
• 16.09. – 20.09.2013
• 23.09. – 27.09.2013
Резервирайте Вашата лятна ваканция СЕГА!
Тел :0590 522 72, 02 411 0567, 0879 998 500, 0888 77 32 32
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http://obiavidnes.com/obiava/59999/paket-zlatna-vyzrast--55--i-priyateli-v-hotel-zamyka-

Ремонт на покрив kirov-stroi.com
Изграждаме нови покриви изцяло. Изпълняваме го с високо качество и на добри цени за дълговечени покриви.Пререждане
на керемиди.Бързо и качествено пренареждаме обикновени и пластмасови керемиди. Полагаме битумни керемиди.
Хидроизолация.Извършваме изграждане и ремонт на хидроизолацията на покрива с качествени материали и на изгодни
цени.
http://obiavidnes.com/obiava/59998/remont-na-pokriv-kirov-stroicom

ПАКЕТ ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ – 55 + И ПРИЯТЕЛИ В ХОТЕЛ „ЗАМЪКА” !!!
Пакетна цена за ДВАМА: 347 лв.
Цената е за ДВАМА 55+ или поне един от тях, настанени в двойна стая и включва:
• 5 нощувки
• 5 закуски
• 4 обяда
• 4 вечери
Детска политика:
• Дете до 12 г. ако не ползва легло в двойна стая - доплащане 95 лв. за храна – закуска, обяд и вечеря – по желание
• При по – голямо дете, настанено в апартамент – доплащане 50 лв. на ден
• Настаняване на второ внуче – доплащане 25 лв.
Местоположение: Хотел Замъка е разположен на площ 5000кв.м, и се намира в курортната част на гр.Царево.
За хотела: Хотелът е изграден в средновековен стил камък и дърво и се състои от основна сграда на 3 жилищни етажа и
2 внушителни кули, съответно на 5 и 7 етажа. В просторното фоайе се намира лоби бар, с около 20 места, където
спокойно бихте могли да се запознаете с предлаганите от нас услуги, или да отпочинете непосредствено след
пристигането си. Хотелът разполага с изискан ресторант с открита тераса и ВИП зала за индивидуални празненства ,
който би задоволил всеки вкус. Сред богата зеленина са ситуирани параклис и беседка, подходящи както за романтични
бракосъчетания, така и за кръщенета.
Стаи: На площ около 3000кв.м са разположени 45 уютни двойни стаи, 15 удобни апартамента и 3 ВИП апартамента,
всички те са обзаведени с уникални ръчно изработени мебели в стил Барок и разполагат с индивидуална климатична
система, телефон, сателитна ТВ, мини бар, интернет , тераса.

Офертата е валидна за следните дати:
МАЙ:
• 01.05 – 03.05.2013
• 06.05 – 10.05.2013
• 13.05. – 17.05.2013
• 20.05. – 24.05.2013
• 27.05. – 31.05.2013
ЮНИ:
• 03.06. – 07.06.2013
• 10.06. – 14.06.2013
• 17.06. – 21.06.2013
• 24.06. – 28.06.2013

Страница 50/102

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.04.2013

СЕПТЕМВРИ:
• 02.09. – 06.09.2013
• 09.09. – 13.09.2013
• 16.09. – 20.09.2013
• 23.09. – 27.09.2013
Резервирайте Вашата лятна ваканция СЕГА!
Тел :0590 522 72, 02 411 0567, 0879 998 500, 0888 77 32 32
hotel_zamaka@abv.bg

www.bg-thecastle.com

http://obiavidnes.com/obiava/59997/paket-zlatna-vyzrast--55--i-priyateli-v-hotel-zamyka-

ПАКЕТ ЗЛАТНА ВЪЗРАСТ – 55 + И ПРИЯТЕЛИ В ХОТЕЛ „ЗАМЪКА” !!!
Пакетна цена за ДВАМА: 347 лв.
Цената е за ДВАМА 55+ или поне един от тях, настанени в двойна стая и включва:
• 5 нощувки
• 5 закуски
• 4 обяда
• 4 вечери
Детска политика:
• Дете до 12 г. ако не ползва легло в двойна стая - доплащане 95 лв. за храна – закуска, обяд и вечеря – по желание
• При по – голямо дете, настанено в апартамент – доплащане 50 лв. на ден
• Настаняване на второ внуче – доплащане 25 лв.
Местоположение: Хотел Замъка е разположен на площ 5000кв.м, и се намира в курортната част на гр.Царево.
За хотела: Хотелът е изграден в средновековен стил камък и дърво и се състои от основна сграда на 3 жилищни етажа и
2 внушителни кули, съответно на 5 и 7 етажа. В просторното фоайе се намира лоби бар, с около 20 места, където
спокойно бихте могли да се запознаете с предлаганите от нас услуги, или да отпочинете непосредствено след
пристигането си. Хотелът разполага с изискан ресторант с открита тераса и ВИП зала за индивидуални празненства ,
който би задоволил всеки вкус. Сред богата зеленина са ситуирани параклис и беседка, подходящи както за романтични
бракосъчетания, така и за кръщенета.
Стаи: На площ около 3000кв.м са разположени 45 уютни двойни стаи, 15 удобни апартамента и 3 ВИП апартамента,
всички те са обзаведени с уникални ръчно изработени мебели в стил Барок и разполагат с индивидуална климатична
система, телефон, сателитна ТВ, мини бар, интернет , тераса.

Офертата е валидна за следните дати:
МАЙ:
• 01.05 – 03.05.2013
• 06.05 – 10.05.2013
• 13.05. – 17.05.2013
• 20.05. – 24.05.2013
• 27.05. – 31.05.2013
ЮНИ:
• 03.06. – 07.06.2013
• 10.06. – 14.06.2013
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• 17.06. – 21.06.2013
• 24.06. – 28.06.2013
СЕПТЕМВРИ:
• 02.09. – 06.09.2013
• 09.09. – 13.09.2013
• 16.09. – 20.09.2013
• 23.09. – 27.09.2013
http://obiavidnes.com/obiava/59996/paket-zlatna-vyzrast--55--i-priyateli-v-hotel-zamyka-

Ремонт на покриви за цялата страна
Изграждаме нови покриви изцяло. Изпълняваме го с високо качество и на добри цени за дълговечени покриви.Пререждане
на керемиди.Бързо и качествено пренареждаме обикновени и пластмасови керемиди. Полагаме битумни керемиди.
Хидроизолация.Извършваме изграждане и ремонт на хидроизолацията на покрива с качествени материали и на изгодни
цени.
http://obiavidnes.com/obiava/59995/remont-na-pokrivi-za-cyalata-strana

Вземете своята лятна ваканция на море сега на ЕКСКЛУЗИВНА ЦЕНА !!!
От днес до 1 Май 2013 имате страхотната възможност да направите Вашата резервация за почивка в хотел
„ЗАМЪКА”, гр.Царево на ПРОМОЦИОНАЛНИ цени!
Предлагаме Ви два пакета:
ПАКЕТ 5 нощувки за Двама само за – 730 лв. !!!
ПАКЕТ 7 нощувки за Двама само за – 1022 лв. !!!
Пакетните Цени включват:
*5 / 7 нощувки
*Настаняване е в двойна стая / две единични легла или спалня / Всяка стая разполага с мини бар,кабелна ТВ,
телефон,баня и тоалетна, климатик, тераса с изглед към морето, басейна или гората ....
* Закуски , Обяди, Вечери /според пакета/
*Безплатно ползване на външен отопляем басейн / чадър, шезлонг и масичка /
*Безплатно ползване на вътрешен отопляем басейн / шезлонг и масичка /
*Фитнес център
*Безплатен WI-FI на рецепция и лоби бар
*Платен Wi-Fi извън територията на рецепция и лоби бар
*Курортна такса
*Туристическа такса
*ДДС
Допълнителни условия:
*При настаняване на деца, които не ползват легло се доплаща за закуска, обяд и вечеря в размер на 20 лв. на ден
*При настаняване на трети и четвърти човек на разтегателен диван / за апартаменти 2+1 и 3+1 / се заплаща по 35 лв.
на ден на човек / с включена закуска, обяд и вечеря/
Двата пакета са валидни за месеците:
МАЙ, ЮНИ, ЮЛИ и СЕПТЕМВРИ 2013 г.!!!!

Страница 52/102

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.04.2013

Резервирайте Вашата лятна ваканция СЕГА!
Тел :0590 522 72, 02 411 0567, 0879 998 500, 0888 77 32 32
hotel_zamaka@abv.bg

www.bg-thecastle.com

http://obiavidnes.com/obiava/59994/vzemete-svoyata-lyatna-vakanciya--na-more-sega-na--ekskluzivna-cena-

Ремонт на покриви за цялата страна0899474465
Изграждаме нови покриви изцяло. Изпълняваме го с високо качество и на добри цени за дълговечени покриви.Пререждане
на керемиди.Бързо и качествено пренареждаме обикновени и пластмасови керемиди. Полагаме битумни керемиди.
Хидроизолация.Извършваме изграждане и ремонт на хидроизолацията на покрива с качествени материали и на изгодни
цени.
http://obiavidnes.com/obiava/59993/remont-na-pokrivi-za-cyalata-strana0899474465

ремонт на покриви kirov-stroi.com0899474465
Изграждаме нови покриви изцяло. Изпълняваме го с високо качество и на добри цени за дълговечени покриви.Пререждане
на керемиди.Бързо и качествено пренареждаме обикновени и пластмасови керемиди. Полагаме битумни керемиди.
Хидроизолация.Извършваме изграждане и ремонт на хидроизолацията на покрива с качествени материали и на изгодни
цени.
http://obiavidnes.com/obiava/59990/remont-na-pokrivi-kirov-stroicom0899474465

ремонт на покриви kirov-stroi.com0899474465
Изграждаме нови покриви изцяло. Изпълняваме го с високо качество и на добри цени за дълговечени покриви.Пререждане
на керемиди.Бързо и качествено пренареждаме обикновени и пластмасови керемиди. Полагаме битумни керемиди.
Хидроизолация.Извършваме изграждане и ремонт на хидроизолацията на покрива с качествени материали и на изгодни
цени.
http://obiavidnes.com/obiava/59989/remont-na-pokrivi-kirov-stroicom0899474465

Втори шанс за работа
Ай Еф Джи Лизинг“ е небанкова финансова институция, предлагаща финансиране на физически и юридически лица. Във
връзка с разширяване на своята дейност дружеството започва кампания Втори шанс в градовете София, Варна и Бургас.
Кампанията е предназначена за хора в пенсионна възраст и основната й цел е предоставяне на възможност за
допълнителни доходи на хора в пенсионна възраст. Работата е на позиция кредитен консултант и се изразява в
консултиране на клиентите на дружеството относно предлаганите кредитни продукти.
Ако сте пенсионер и търсите допълнителен доход, ако имате средно или висше образование и сте мотивирани за работа,
можете да се присъедините към екипа на „Ай Еф Джи Лизинг“ като изпратите своята автобиография на e-mail:
office@ifgleasing.eu.
Повече информация за "Ай Еф Джи Лизинг" АД може да откриете на www.ifgleasing.eu.
http://obiavidnes.com/obiava/59987/vtori-shans-za-rabota

Ай Еф Джи Лизинг АД предоставя кредит и лизинг за покупка на жилище.
Ай Еф Джи Лизинг АД предоставя възможност за кредит за покупка на недвижимо имущество с преференциални лихвени
нива. Дружеството е сключило договор за транш от 300 000 евро. Кредит за Вашия дом е изцяло съобразен с
индивидуалните нужди на клиента.Най-гъвкави условия от гледна точка на сумите, които се предоставят , от 10 000 до
100 000 лева и период за отпускане на кредита. 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,
при напълно прозрачни условия.
Възползвайте се сега! Преференциалните условия важат до достигане на лимита на получения транш!
За повече информация, моля, изпратете Вашето запитване на e-mail: office@ifgleasing.eu.
http://obiavidnes.com/obiava/59986/ay-ef-dji-lizing-ad-predostavya-kredit-i-lizing-za-pokupka-na-jilishte
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Нова кредитна линия за малкия и среден бизнес от Ай Еф Джи Лизинг АД
Ай Еф Джи Лизинг АД е небанкова финансова институция - сключила договор за нова кредитна линия в размер на 500 000
евро в помощ на малкия и среден бизнес. Предприятията и фирмите от цялата страна ще могат да се възползват от
преференциалните условия за кредит за индивидуалните нужди на бизнеса.
Кредитната линия е ориентирана в зависимост от вашите потребности ще бъде изготвено най-доброто решение с
преференциални лихвени нива по най-бързия и улеснен начин. Най-гъвкави условия за период и сума на отпускания кредит.
За повече информация, моля, изпратете Вашето запитване на e-mail: office@ifgleasing.eu и www.ifgleasing.eu
...Защото ние сме експертът в кредитирането...
http://obiavidnes.com/obiava/59985/nova-kreditna-liniya-za-malkiya-i-sreden-biznes-ot-ay-ef-dji-lizing-ad

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. 0391 6 32 02 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/59984/fondaciya-eyndjyls-i-d-r-dimityr-golev--zaedno-mojem-poveche-

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/59983/darenie-na-detski-centyr-ronkaliy-gr-burgas

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/59982/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-
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За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/59981/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/59980/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 59-352422
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 59-352422, Black, двуядрен Celeron® B830 1.8GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, USB3.0, DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/59979/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b590-59-352422

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/59978/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

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:
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******* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
****** Вилици – поцинковани;
****** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости - внос от САЩ:
OSB-3 – размер: 8.7x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 11.1x1220x2440мм;
OSB-3 – размер: 15.1х1220х2440мм;
OSB-3 – размер: 18.3x1220x2440мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/59977/hidrofoben-shperplat-za-kofraj---42lv-s-dds---wwwshperplatcom

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/59976/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/59975/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-detektivski-uslugi

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
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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/59974/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/59973/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 59-352422
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 59-352422, Black, двуядрен Pentium™ B980 2.4GHz, HD LED Display & GeForce 610M
1GB (HDMI), 6GB, 1TB, USB3.0, DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/59972/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b590-59-352422

Пейнт Зуум
Пейнт Зуум
Боядисвайте лесно, бързо и качествено с оригиналния Пейнт Зум, който ние Ви предлагаме.
Пистолетът е направен от висококачествени, здрави и леки материали и мощен мотор от 650 вата.
Спестете си време и пари с тази нова технология, гарантираща Ви изразходване на по-малко боя и
равномерно боядисване на всички видове повърхности.
”БГ магазин” предлага на своите клиенти най-добрата и атрактивна цена на този уред,
заповядайте при нас!
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/59971/peynt-zuum
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Детоксикатор целутрон квантов анализатор
Детоксикатор целутрон квантов анализатор
БГ магазин предлага на своите клиенти различни видове детоксикатори – високотехнологични устройства,
които с помощта на водната детоксикация помагат на тялото да се пречиства само.
Можете да го използвате сами и употребата му не изисква никаква специална подготовка.
Предлаганите от нас модели са ST-901 A -285 лв; ST-901 С-450лв ;
както и Лазерен детоксикатор ”Laser Blood Cleaner- 480лв” – прочиства кръвта от мастни и отпадни образувания
посредством лазер.
Квантов анализатор за ранна диагностика на здравословното състояние 700 лв
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ 650 лв!
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/59970/detoksikator-celutron-kvantov-analizator

Розетка RJ45 двойна
Розетка RJ45 двойна, за вграждане
http://obiavidnes.com/obiava/59969/rozetka-rj45-dvoyna

ATEN CS22U
ATEN CS22U, 2-Port USB Cable KVM Switch
http://obiavidnes.com/obiava/59968/aten-cs22u

Слушалки Razer Kraken Pro
Слушалки Razer Kraken Pro, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/59967/slushalki-razer-kraken-pro

Вентилатор 92mm
Вентилатор 92mm, Arctic F9 TC
http://obiavidnes.com/obiava/59966/ventilator-92mm

Най-мащабното покер събитие !
Ако обичате покера и за вас той е повече от хазартна игра, то имаме нова информация относно предстоящите световни
покер серии, които както знаем са на-големия покер турнир за годината.
http://obiavidnes.com/obiava/59965/nay-mashtabnoto-poker-sybitie-

Инструментална екипировка от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Инструментална екипировка от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59964/instrumentalna-ekipirovka---ot-businessbg

Детективска Агенция Бургас Фокс-Частни Детективи
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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/59963/detektivska-agenciya-burgas-foks-chastni-detektivi

Град Цар Калоян
Град Цар Калоян е административен център на община Цар Калоян и през него минава една от първите железопътни
линии у нас – Русе - Варна. Тя свързва река Дунав с Черно море, което я прави важна в стратегическо отношение.
Общината е част от област Разград, Североизточна България. Близките общини са Ветово, Разград, Иваново, Опака,
Две могили и Попово. В границиге й са общо 3 населени места с население до 2011 г. 6192 души и територия от 233 093
дка. Адрес на административната сграда на община Цар Калоян: пл. Демокрация 1, телефон: 084/ 242238.
http://www.rz.government.bg/carkalojan.htm
http://obiavidnes.com/obiava/59962/grad-car-kaloyan

Контейнери, цистерни, резервоари от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Контейнери, цистерни, резервоари от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59961/konteyneri-cisterni-rezervoari---ot-businessbg

ЗАМАЗКА,МАЗИЛКА,ФАЯНС,НАСТИЛКИ,ВиК,ГИПСКАРТОН,ШПАКЛОВКА,БОЯДИСВАН
Е-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:
- 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.
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- ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ на тераси, стени, тавани,жилища, мазета и влажни помещения.
- ОБРЪЩАНЕ на врати и прозорци след поставяне на нова дограма.
- ВиК -професионален ДЕМОНТАЖ и МОНТАЖ на всички видове водопроводни мрежи..
- МОНТАЖ на ДОГРАМА-BRUGMAN,WEISS PROFIL,КОМАРНИЦИ,ЩОРИ.
- Предлагаме КАЧЕСТВЕН НЕМСКИ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ-БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ И ПОДЛОЖКА, ЕСТЕСТВЕН
ТРИСЛОЕН ПАРКЕТ,МАСИВЕН ПАРКЕТ.
- КЪРТЕНЕ.ИЗВОЗВАНЕ на строит.отпадъци.
- Снабдяваме с материали БЕЗ НАДЦЕНКА.
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД.Дизайнерска консултация и коректност. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И СРОКОВЕ.
ДМ СТРОЙ ЕООД Ви предлага БОГАТИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ,ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ,за
да осъществите с лекота предстоящия Ви ремонт.Екипът ни се състои от строителен инжинер,технически
ръководител и опитни майстори,доказали качествата си на различни обекти.
Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889 240 656, 0877 670 055,
www.stroiremont.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59960/zamazkamazilkafayansnastilkivikgipskartonshpaklovkaboyadisvane-maystoridogo

ДИСКРЕТНИ Детективски услуги от Агенция ИНКОГНИТО
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/59959/diskretni-detektivski-uslugi-ot-agenciya-inkognito

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
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-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/59958/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/59957/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/54959/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Метални врати от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Метални врати от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/59955/metalni-vrati---ot-businessbg

Помощ за РАЗВИТИЕ НА МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС в България, Европейски съюз и
Чужбина
“Вашият бизнес отдавна не изглежда така, както Вие бихте искали! Трудно обслужвани кредити , отговорности към
доставчици, ниски обороти и ограничени перспективи .
Сега е времето да помислите за Вашия възтановителен план за преструктуриране, частична или пълна реорганизация на
бизнеса Ви! А защо не износ или поръчки от чужбина?
Българските стоки и услуги ВИНАГИ са били конкурентно способни на всеки един Международен пазар! ”
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Kонсултации и помощ за РАЗВИТИЕ НА МАЛЪК И СРЕДЕН БИЗНЕС в България и реализация на Български фирми в
Европейския съюз и Чужбина.
ВКЛЮЧВА:
• Консултиране за развитие, разширяване и внедряване на иновационни практики, преструктуриране, въстановителни
планове и успешни маркетингови стратегии за фирми от всички сфери на икономиката в България.
• Осъществяване на професионална бизнес комуникация на чужд език с потенциални бизнес партньори, проучване
възможности за реализация, разширяване на дейността и увеличаване на продажбите на Български фирми на Европейски
и Световни пазари.
• Професионални презентации за представяне и придружаване на Български фирми на търговски изложения, панаири,
търговски форуми, бизнес срещи и др. в Европа и Чужбина.
Уважаеми бъдещи партньори!
Нека заедно изградим успешна стратегия за реализация на Вашия бизнес на български и чужди пазари.
С интерес очаквам да споделите с мен, Николай Славков, Вашите бизнес намерения на 0885 755 888 и 02/470 5958 или на
benefitbulgaria@gmail.com, за да обсъдим заедно специфичните нужди и цели на фирмата Ви и създадем ефикасен план за
действие.
Очаквам с нетърпение да установим в бъдеще сериозни, дългосрочни и ползотворни бизнес отношения с Вас.
http://obiavidnes.com/obiava/59954/pomosht-za-razvitie-na-malyk-i-sreden-biznes-v-bylgariya-evropeyski-syyuz-i-chujbina

КОУЧИНГ ЗА БЪДЕЩ ПРЕДПРИЕМАЧ
“Имате значителен професионален опит и чудесна професия, чувствате се по-умни и по-полезни от всякога, но затова Ви
плащат твърде малко или въобще не Ви наемат на работа? ЗАЩО ДА ЧАКАТЕ? Заявете Вашето участие в КОУЧИНГ
ЗА БЪДЕЩ ПРЕДПРИЕМАЧ и ще осъзнаете как всеки ден за Вас може да бъде РАБОТЕН ДЕН, и то без изключение! Ще
работите това, което обичате най-много! ”
Консултиране за представяне на свободния пазар в България и Европейския съюз чрез стартиране на собствена дейност
или бизнес като подизпълнител - ВКЛЮЧВА:
Идеи за бизнес. Избиране на точно и подходящо име на фирма, лого, слоган и др. на български и чужд език , внимателно
съобразени и отговарящи на Вашата индивидуалност, характер, квалификация, специфична професия, опит, индустрия и
др.
• Съдействие за регистрация на фирма – ЕООД и ООД
• Консултиране за представяне на свободния икономически пазар и реализация в Република България чрез стартиране на
собствена дейност или бизнес като подизпълнител с цел избягване финансови и административни проблеми с некоректни
Работодатели.
• Консултиране за представяне на Европейския свободен икономически пазар и реализация чрез регистрация на фирма на
територията на Република България и дейност като подизпълнител в Европейския съюз с цел избягване на нелегално
пребиваване, проблеми с Европейски административни и имиграционни власти и служби.
Създаване на маркетингови концепции и стратегии - ВКЛЮЧВАЩИ:
Професионално оформяне на текстове за маркетингови послания за реклама в интернет и медийното пространство.
Представяне, помощ и съдействие при свързване с бъдещи партньори, инвеститори, кредитори и контрагенти в
България, Европейския съюз и Чужбина.
Бизнес планиране:
Консултации за професионални бизнес планове, финансиране чрез Европейски проекти, банкови кредити за бизнеса,
намиране на частни инвеститори.
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Цена от 185 лв. (включва след консултативно обслужване до 6 месеца)
*ЛИЧНА ГАРАНЦИЯ от основателя на Бенефит България Консулт
Щастлив съм да Ви дам моята лична гаранция, че ако не сте 100 % удовлетворени от услугата БЪДЕЩ
ПРЕДПРИЕАМАЧ, ние с Вас ще продължим да преосмисляме, търсим и осъществяваме нови стратегии и маркетингови
подходи, докато със сигурност се наложите и стъпите с Вашата нова дейност на свободния икономически пазар в
България или Европа. По Ваше желание може да се проведе след консултативно обслужване (в офиса на фирмата, по
телефон, E-mail, или SKYPE) до постигане на пълен резултат – РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЪРВИ ПЕЧАЛБИ.
**БЕЗПЛАТНА консултация (до 30 минути) на 02 / 470 59 58, 0885 755 888 или по Skype: bbconsult.bg , за Вашите текущи
проблеми, свързани с кариерното Ви развитие и бъдещи намерения за реализация.
***ЗАЯВЕТЕ ВАШЕТО УЧАСТИЕ в КОУЧИНГ-а ЗА БЪДЕЩ ПРЕДПРИЕМАЧ на 0885 755 888, 02 / 470 59 58
Ще получите пълна и детайлна информация за протичането на консултацията, информация за подписване на
консултантски договор за услугата, гарантиращ високо ниво на обслужване и всякакви други въпроси, касаещи Вашата
бъдеща реализация като ПРЕДПРИЕМАЧ.
http://obiavidnes.com/obiava/59953/kouching-za-bydesht-predpriemach

Изготвяне на ПРОФЕСИОНАЛНО CV + ИНТЕРВЮ КОУЧИНГ за УСПЕШНО намиране на
РАБОТА
Запитвали ли сте се ЗАЩО толкова дълго време не можете да намерите желаната от Вас РАБОТА?
Заявете участие в ПРОФЕСИОНАЛНО CV + ИНТЕРВЮ КОУЧИНГ и ще разберете ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ каква е
причината за това!
Индивидуална консултация за успешно представяне на интервю, гарантиращо наемане на работа и професионална
реализация в БЪЛГАРИЯ, ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ И ЧУЖБИНА - ВКЛЮЧВА:
•Индивидуално изготвяне на ПРОФЕСИОНАЛНИ Автобиографии (CV), грабващи вниманието нестандартни
Мотивационни писма, уникални презентиращи E-mail-и на български и чужд език за 100% привличане интереса на
Работодателя.
• Консултации с доказани и изпитани специфични подходи, ефективни техники, гарантиращи покана за интервю за
работа.
• Професионални, ценни наставления и точни съвети за избягване допускането на основни грешки по време на интервю за
работа.
• Проследяване и прилагане на ефективни нестандартни стратегии за последващи действия след явяване на интервю,
гарантиращи наемане на работа.
• Професионални съвети за пряко кандидатстване за работна позиция към работодатели в България, Европейски съюз и
Чужбина без използването на Посреднически Агенции за подбор на персонал.
• Консултиране за директно кандидатстване за исканата от Вас позиция в желаната от Вас компания в България и
Чужбина , без да е обявено свободно работно място за това.
Цена от 125 лв. (включва след консултативно обслужване до 6 мес.)
*ЛИЧНА ГАРАНЦИЯ от основателя на Бенефит България Консулт
Щастлив съм да Ви дам моята лична гаранция, че ако не сте 100 % удовлетворени от услугата ПРОФЕСИОНАЛНО CV+
ИНТЕРВЮ КОУЧИНГ за успешно представяне на интервю, гарантиращо наемане на работа и професионална
реализация, ние ще продължим с Вас консултативното обслужване, ще допълваме, коригираме и ревизираме Вашата
Автобиография (CV), Мотивационно писмо по Ваше желание (в офиса на фирмата, по телефон, e-mail, или SKYPE) до
постигане на пълен резултат – ЗАЕМАНЕ НА ЖЕЛАНАТА ОТ ВАС РАБОТНА ПОЗИЦИЯ.
**БЕЗПЛАТНА консултация (до 30 минути) на 02 / 470 59 58, 0885 755 888 или Skype: bbconsult.bg , за Вашите текущи
проблеми, свързани с търсенето на работа или кариерното Ви развитие.
***ЗАЯВЕТЕ ВАШЕТО УЧАСТИЕ за изготвяне на ПРОФЕСИОНАЛНО CV + ИНТЕРВЮ КОУЧИНГ на 0885 755 888, 02 /
470 59 58
Ще получите пълна и детайлна информация за протичането на консултацията за изготвяне на ПРОФЕСИОНАЛНО CV
+ ИНТЕРВЮ КОУЧИНГ, информация за подписване на консултантски договор за услугата, гарантиращ високо ниво на
обслужване и всякакви други въпроси, касаещи Вашето кариерно развитие. При Ваше желание може да изпратите Ваше
актуално CV с Мотивационно писмо за БЕЗПЛАТЕН АНАЛИЗ и ревизия от моя страна на benefitbulgaria@gmail.com /
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Чувствайте се свободни и споделете с мен причините и трудностите, които сте имали или срещате при намиране на
работа и реализация.
http://obiavidnes.com/obiava/59952/izgotvyane-na-profesionalno-cv--intervyu-kouching-za-uspeshno-namirane-na-rabota

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

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/57950/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Райбери за PVC дограма : 8,50 лв. - безплатен монтаж за София
Охранителни райбери за ПВЦ дограма - затрудняват проникването в дома през врати и прозорци. Необходими са за
живеещите на ниските и последните етажи, защото проникването през дограмата е много лесно (8-10 секунди с една
отверка), без никакъв шум. Статистиката на полицията показва, че при повечето грабежи крадците влизат в дома през
дограмата, а не през входната врата. Добра инвестиция за защита от грабеж. ПРОМОЦИЯ: 8 лв. за 1 брой, при покупка
на повече от 5 райбера, тел. 0889142266
http://obiavidnes.com/obiava/59951/rayberi-za-pvc-dograma--850-lv---bezplaten-montaj-za-sofiya

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/59950/30-50-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/59949/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/59948/30-50-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/59947/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
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ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/59946/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от
ДЛЪЖНОСТ и ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство. Нашата задача е да помагаме на
търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура ООД, ЕООД, АД и ЕАД да
преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения пречещи на нормалното им
функциониране. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
2. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентен съвет.
3. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
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.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59945/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.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство. Нашата задача е да помагаме на
търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура ООД, ЕООД, АД и ЕАД да
преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения пречещи на нормалното им
функциониране. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
Какво предлагаме на своите клиенти:
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1. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
2. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентен съвет.
3. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
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.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59944/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.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство. Нашата задача е да помагаме на
търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура ООД, ЕООД, АД и ЕАД да
преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения пречещи на нормалното им
функциониране. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
2. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентен съвет.
3. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
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.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59943/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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
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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/59942/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

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/59941/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/59940/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

Водоустойчив Шперплат за кофраж - 42лв с ДДС - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/59939/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj---42lv-s-dds---wwwshperplatcom

евтин заем оферта
Здравейте Ние сме заем компания, базирана в Англия, ние разбираме, финансовата граница глобалната икономика в
последно време и ние можем да гарантираме по-ниска цена на кредита в рамките на 48 часа, за да не плащате за да
получите заем approved.We заемаш личния живот, бизнеса ивсички видове заеми на физически и юридически лица в нужда
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от финансова помощ, ние предлагаме заем на хора с нисък кредитен рейтинг, които не могат да получат заеми от
банките. Надяваме се да се чете от вас възможно най-скоро, ако се интересувате от нашата оферта за кредит. Ние ще
се радваме да Ви предложим заем АТ2% лихва. Пишете ни:. Info.beaconloanfirm @ gmail.com или ни се обадете на
+447012989457 да посетите нашия http://beaconloanfirm.com/ уебсайт
С уважение,
Джон най-добрите
кредит официален
http://obiavidnes.com/obiava/59938/evtin-zaem-oferta

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.
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/59937/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

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
www.miramarket.eu
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www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/59936/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб лазерна четка за коса
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
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
http://obiavidnes.com/obiava/59935/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

PoE Injector TP-Link TL-POE150S
PoE Injector TP-Link TL-POE150S
http://obiavidnes.com/obiava/59934/poe-injector-tp-link-tl-poe150s

Марина 0897 51 00 66
Чаровна дама за весела компания и още нещо...1 час-60 лева.0897 51 00 66.Марина/гр.София/
http://obiavidnes.com/obiava/59933/marina-0897-51-00-66

Марина 0897 51 00 66
Чаровна дама за весела компания и още нещо...1 час-60 лева.0897 51 00 66.Марина/гр.София/
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http://obiavidnes.com/obiava/59932/marina-0897-51-00-66

Кабел DisplayPort (м) - DisplayPort (м)
Кабел DisplayPort (м) - DisplayPort (м), 2m
http://obiavidnes.com/obiava/59931/kabel-displayport-m---displayport-m

1000GB WD Elements черен 3.5" (8.89 cm)
1000GB WD Elements черен 3.5" (8.89 cm), външен, USB2.0, 2г гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/59930/1000gb-wd-elements-cheren-35-889-cm

3000GB WD My Book for Mac
3000GB WD My Book for Mac, външен, 3.5" (8.89 cm), USB2.0, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/59929/3000gb-wd-my-book-for-mac

19" (48.26 cm) IIYAMA E1980SD (5:4)
19" (48.26 cm) IIYAMA E1980SD (5:4), LED, 5ms, 1 000:1 250cd/m2, DVI (HDCP), колонки, TCO 6, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/59928/19-4826-cm-iiyama-e1980sd-54

24" (60.96 cm) IIYAMA XB2485WSU
24" (60.96 cm) IIYAMA XB2485WSU, IPS Panel, LED, 5ms, 5 000 000:1 300cd/m2, DVI & DisplayPort, колонки, USB хъб, черен,
TCO 6.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/59927/24-6096-cm-iiyama-xb2485wsu

SteelSeries Kinzu V2 Pro +подарък пад QcK Mini
SteelSeries Kinzu V2 Pro +подарък пад QcK Mini, сребриста, оптична, USB
http://obiavidnes.com/obiava/59926/steelseries-kinzu-v2-pro-podaryk-pad-qck-mini

SteelSeries Kana +подарък пад QcK Mini
SteelSeries Kana +подарък пад QcK Mini, бяла, оптична, USB
http://obiavidnes.com/obiava/59925/steelseries-kana-podaryk-pad-qck-mini

Земеделска земя купувам на изгодни цени - Северна България
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/59924/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni---severna-bylgariya
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Земеделска земя купувам.Цени от 60 до 1000лв.в зависимост от района
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/59923/zemedelska-zemya-kupuvamceni-ot-60-do-1000lvv-zavisimost-ot-rayona

Pad SteelSeries QcK+
Pad SteelSeries QcK+, 40 х 45 cm
http://obiavidnes.com/obiava/59922/pad-steelseries-qck

Ела с мен ... 0893 74 27 44
Ела и се позабавлявай при мен, където падат не само дрехите, а и задръжките. Ако вече си отегчен от изкуствени жени,
ела, усети и се наслади на нещо истинско!
1 час - 200 лева.
http://obiavidnes.com/obiava/59920/ela-s-men--0893-74-27-44

Секс удоволствия - 0877 85 38 20
Финансово подплътени естети, разбиращи от женска красота, запознайте се с мен!
Секси, изобретателна и умна, лудо влюбена в самият секс ще Ви даря с незабравима, впечатляваща и пълноценна среща!
1 час - 150 лева
3 часа - 300 лева
6 часа - 500 лева
http://obiavidnes.com/obiava/59919/seks-udovolstviya---0877-85-38-20

Каролина - 0886 56 47 25
От снимките ми добиваш достатъчно ясна представа за мен, ако искаш да разбереш още нещо не се притеснявай да ме
потърсиш. Ще се радвам да ти правя компания в твоите сладки моменти и фантазии.
1 час стандартен секс - 100 лева.
http://obiavidnes.com/obiava/59918/karolina---0886-56-47-25

Ралица - 0887 64 24 81
Здравейте, момчета!Какво ще кажете за незабравимо прекарано време с едно младо ангелче! Поканете ме и ще сбъдна
всичките Ви диви фантазии!
1 час - 100 лева
3 часа - 250 лева
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6 часа - 450 лева
http://obiavidnes.com/obiava/59917/ralica---0887-64-24-81

Pad SteelSeries QcK COD Black Ops II Orange Soldier Edition
Pad SteelSeries QcK COD Black Ops II Orange Soldier Edition, 32 х 27 cm
http://obiavidnes.com/obiava/59916/pad-steelseries-qck-cod-black-ops-ii-orange-soldier-edition

Сейфове и каси от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Сейфове и каси от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/59915/seyfove-i-kasi---ot-businessbg

Pad SteelSeries QcK Ocelote Edition
Pad SteelSeries QcK Ocelote Edition, 32 х 27 cm
http://obiavidnes.com/obiava/59914/pad-steelseries-qck-ocelote-edition

хоспис Надежда
Хоспис Надежда е самостоятелно, лицензирано за страната лечебно заведение, в което се осъществява денонощно
медицинско наблюдение, лекарски контрол и комплексно обгрижване на болни с хронично-инвалидизиращи заболявания.
www.hospice-hope.com
http://obiavidnes.com/obiava/59913/hospis-nadejda

Изделия от метал от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Изделия от метал от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/59912/izdeliya-ot-metal---ot-businessbg

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ ИВАН ИВАНОВ-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
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http://obiavidnes.com/obiava/59911/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivska-agenciya-fox

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-ДЕТЕКТИВСК
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/59910/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-fox

Pad SteelSeries QcK StarCraft 2: Heart of The Swarm Logo Edition
Pad SteelSeries QcK StarCraft 2: Heart of The Swarm Logo Edition, 32 х 27 cm
http://obiavidnes.com/obiava/59909/pad-steelseries-qck-starcraft-2-heart-of-the-swarm-logo-edition

Курс по хипноза и трансперсонална хипнотерапия за интересуващи се и професионалисти
24.04.2013 - 28.04.2013
Модул В
Основи на хипнотерапията (50 часа)
24 - 28 април 2013 г.
ПРОГРАМА:
Разлики между хипноза и хипнотерапия.
Приложение на хипнозата за терапеветични цели. Принципи на хипнотерапията.
Директивни и индирективни методи в хипнотерапията.
Хипнотични и постхипнотични внушения.
Придобиване на умения за изграждане на действащи вербални внушения.
Хипноанализа.
Принципи на ериксонианската хипнотерапия.
Екзистенциална хипнотерапия.
Приложение на хипнотерапията за освобождаване от вредни навици: преяждане/проблеми с теглото, тютюнопушене,
зависимости (наркомании, алкохолизъм, хазарт, интернет и др.), гризене на ноктите, нервни навици.
Приложение на хипнотерапията за редуциране на стреса и генерализираната тревожност.
Подходи при хипнотерапия на паническо разстройство, депресии, специфични фобии и страхове, обсесии,
прокрастинация, посттравматични стресови разстройства.
Разрешаване на проблеми, свързани със забравяне, главоболие и други хронични болки, импулсивност, безсъние, кошмарни
сънища, вина или срам, негативно мислене, несигурност, ниска себеоценка, сценична треска, говорене пред публика,
тревога при публични изяви, неподходящи връзки, ревност, творчески блокажи.
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Хипнотерапия за достигане на по-високи спортни постижения, развиване на бизнес умения, модификация на поведението,
подобряване на уменията, подобряване на паметта, планиране на кариерата.
Индуциране на хипнотична анестезия и приложението й в медицината и стоматологията.
Хипнотерапия с хронично болни и раково болни.
Хипнотерапия със семейни двойки/партньори, възрастни и деца.
Разглеждане на случаи от практиката.
Структуриране на терапевтичната практика на професионално практикуващите.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59908/kurs-po-hipnoza-i-transpersonalna-hipnoterapiya-za-interesuvashti-se-i-profesionali

Инструменти, железария от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Инструменти, железария от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59907/instrumenti-jelezariya---ot-businessbg

Pad SteelSeries QcK Diablo III Logo Edition
Pad SteelSeries QcK Diablo III Logo Edition, 32 х 27 cm
http://obiavidnes.com/obiava/59906/pad-steelseries-qck-diablo-iii-logo-edition

Pad SteelSeries QcK Diablo III Wizard Edition
Pad SteelSeries QcK Diablo III Wizard Edition, 32 х 27 cm
http://obiavidnes.com/obiava/59905/pad-steelseries-qck-diablo-iii-wizard-edition

Intending Семинар! Изкуството на възнамеряването по метода на WISHPIN
21.04.2013

19.04.2013 -

С радост ви представяме Новия тридневен семинар - Изкуството на възнамеряването по
метода на Wishpin, който ще се проведе на 19-21 април 2013!
Какво е Intending?
Повечето от вас са чели Wishpin, нали?
Ако все пак не сте я прелиствали напоследък или сте направили непростим пропуск в общата си култура ;) като не сте я
прочели, ще ви отговорим съвсем кратичко:
Intending e методът за възнамеряване, описан в “Wishpin” от Джеймс Соул
Intending e поредицата от стъпки, съставляващи “Алгоритъмът на успеха”, които променят посоката на съдбата ни
Intending е процеса, който материализира мечти и желания (и най-вече тези, които считаме за “невъзможни”)
Intending променя вътрешният ни свят и като огледално отражение преобразува външната ни реалност
Intending замества дефицитната ни мотивация (решения, които несъзнателно сме взимали, водени от недостига и
страховете, спотаени в нас) с мотивацията на развитието (избори, предопределени от автентичните мечти, втъкани в
душата ни)
Intending прокарва новия път на ефективно живеене без борба, конкуренция, свръхамбиция или усилие
Intending e душата на InSighting, защото от него започна всичко, което днес познаваме като InSighting
Intending събира и сплотява хората с Различен мироглед, които днес наричаме инсайтъри
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59904/intending-seminar-izkustvoto-na-vyznameryavaneto-po-metoda-na-wishpin--1904201

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
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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/59903/30-50-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/59902/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/59901/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Pad SteelSeries QcK Heavy
Pad SteelSeries QcK Heavy, 40 х 45 cm
http://obiavidnes.com/obiava/59900/pad-steelseries-qck-heavy

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от
ДЛЪЖНОСТ и ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство. Нашата задача е да помагаме на
търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура ООД, ЕООД, АД и ЕАД да
преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения пречещи на нормалното им
функциониране. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
2. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентен съвет.
3. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
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.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59899/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.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство. Нашата задача е да помагаме на
търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура ООД, ЕООД, АД и ЕАД да
преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения пречещи на нормалното им
функциониране. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
2. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентен съвет.
3. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
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.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
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http://obiavidnes.com/obiava/59898/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.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство. Нашата задача е да помагаме на
търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура ООД, ЕООД, АД и ЕАД да
преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения пречещи на нормалното им
функциониране. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
2. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентен съвет.
3. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
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.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59897/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Слушалки SteelSeries 5H V2
Слушалки SteelSeries 5H V2, черни, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/59896/slushalki-steelseries-5h-v2

Онлайн магазини за парфюми и козметика
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Онлайн магазини за парфюми и козметика от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59895/onlayn-magazini-za-parfyumi-i-kozmetika

Лабораторно оборудване, аналитична апаратура
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Лабораторно оборудване, аналитична апаратура от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59894/laboratorno-oborudvane-analitichna-aparatura

Лятна почивка на планина
Вила "Петлето" предлага лятна почивка в Родопите.Вилата се намира в
с. Соколовци, до Пампорово.Предлага конна езда на 7 км. от вилите.Важи от 01.07.2013г.
За повече подробности www.vila-petleto.smolyanbg.net
http://obiavidnes.com/obiava/59893/lyatna-pochivka-na-planina
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Газове - сгъстени, втечнени от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Газове - сгъстени, втечнени от
каталог N1 в България

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/59892/gazove---sgysteni-vtechneni-ot-businessbg

Слушалки SteelSeries Siberia V2
Слушалки SteelSeries Siberia V2, черни, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/59891/slushalki-steelseries-siberia-v2

Неорганична химия - продукти и суровини
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Неорганична химия - продукти и суровини от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59890/neorganichna-himiya---produkti-i-surovini

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/59889/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

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/59888/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 ,
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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/59887/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni-detektivski-uslugi

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/59886/30-50-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/59885/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 !
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Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/59884/30-50-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/59883/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/59882/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Слушалки SteelSeries Siberia V2 Natus Vincere Edition
Слушалки SteelSeries Siberia V2 Natus Vincere Edition, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/59881/slushalki-steelseries-siberia-v2-natus-vincere-edition

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
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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/59880/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

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/59879/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Хидрофобен Шперплат за кофраж - 42лв с ДДС - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/59878/hidrofoben-shperplat-za-kofraj---42lv-s-dds---wwwshperplatcom

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

Превоз на МЕБЕЛИ от офиси,жилища /ТОВАРНИ ТАКСИТА - София.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/59877/prevoz-na-mebeli-ot-ofisijilishta-tovarni-taksita---sofiyatransportni-uslugi-bez

Слушалки SteelSeries 7H
Страница 83/102

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.04.2013

Слушалки SteelSeries 7H, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/59876/slushalki-steelseries-7h

Детоксикатор целутрон квантов анализатор
Детоксикатор целутрон квантов анализатор
БГ магазин предлага на своите клиенти различни видове детоксикатори – високотехнологични устройства,
които с помощта на водната детоксикация помагат на тялото да се пречиства само.
Можете да го използвате сами и употребата му не изисква никаква специална подготовка.
Предлаганите от нас модели са ST-901 A -285 лв; ST-901 С-450лв ;
както и Лазерен детоксикатор ”Laser Blood Cleaner- 480лв” – прочиства кръвта от мастни и отпадни образувания
посредством лазер.
Квантов анализатор за ранна диагностика на здравословното състояние 700 лв
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ 650 лв!
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/59875/detoksikator-celutron-kvantov-analizator

Найсер Дайсер Кухненско ренде
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/59874/nayser-dayser-kuhnensko-rende

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
-

БЕЗ капене
Без стълба
по-малко разходи
по-малко време
по-малко напрежение

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/59873/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Слушалки SteelSeries Siberia V2 Cross Platform
Слушалки SteelSeries Siberia V2 Cross Platform, съвместим с PS3/Xbox 360/Mac, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/59872/slushalki-steelseries-siberia-v2-cross-platform

Слушалки SteelSeries 7H Fnatic Edition
Слушалки SteelSeries 7H Fnatic Edition, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/59871/slushalki-steelseries-7h-fnatic-edition

Gamepad SteelSeries FREE Mobile Wireless Controller
Gamepad SteelSeries FREE Mobile Wireless Controller, bluetooth, съвместим с Android/PC/Mac
http://obiavidnes.com/obiava/59870/gamepad-steelseries-free-mobile-wireless-controller

Gamepad HAMA Combat Bow
Gamepad HAMA Combat Bow, USB
http://obiavidnes.com/obiava/59869/gamepad-hama-combat-bow

Табели, знаци, светофари, бариери от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Табели, знаци, светофари, бариери от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59868/tabeli-znaci-svetofari-barieri---ot-businessbg

Страница 85/102

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.04.2013

Щанци, матрици, отливки, детайли от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Щанци, матрици, отливки, детайли от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59867/shtanci-matrici-otlivki-detayli---ot-businessbg

Ходови колела, Лагери, Вериги, Въжета, Ролки от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Ходови колела, Лагери, Вериги, Въжета, Ролки от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59866/hodovi-kolela-lageri-verigi-vyjeta-rolki---ot-businessbg

Доставки от SportsDirect, промоция за м. Април
Доставка от спортдирект и други английски сайтове.Изгодни условия и цени на доставката
ПРОМОЦИЯ за АПРИЛ: БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ЗА ИНДИВИДУАЛНИ ПОРЪЧКИ НАД 50 ЛИРИ - Промоцията важи
до края на месец Април, вижте условията на сайта:
http://www.sportsdirect-bg.hit.bg/page1.html
КАК ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАТЕ ОТ ПРОМОЦИЯТА:
Пишете на имейл sportsdirect_bs@abv.bg и ще получите талон за поръчка. При попълването, в графата "Забележка"
напишете код: SPRING
http://obiavidnes.com/obiava/59865/dostavki--ot-sportsdirect-promociya-za-m-april

Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt"
Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt"
Отслабвате без диета
Само с помощта на естествената топлина на тялото ви
Разтеглив, неопренов материал осигурява опора за гърба.
Подходящ за талия размери от 70 до 100 см
Разтеглив неопрен материал за задържане на топлината, еластичност и комфорт.
Може да се носи под дрехите.Идеален за мъже и жени.
-Снабден е с пет ципа за затваряне и монтаж на тялото по избор.
Може да се използва, и като тренирате.Цена: 25 лв.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/59864/reguliruem-kolan-za-otslabvane--slimming-belt

ЗКПУ ЗЕМЯ НОВО СЕЛО
Дейността на земеделска кооперация Земя е производство и търговия на селскостопанска продукция. Кооперация
произвежда и търгува с пшеница, царевица и слънчоглед. За контакти: с.Ново Село, тел: 081132234; 0889187465;
0885871166.
http://obiavidnes.com/obiava/59863/zkpu-zemya-novo-selo

ЕКО МОТОРС
Фирма "Еко Моторс" ЕООД извършва следните услуги : монтажна дейност, сервизна дейност, допълнителна сервизна
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дейност, цялостно почистване на автомобила. Услугите който извършва сервиза са с високо качество благодарение на
квалифицирания персонал с дългогодишен опит.
http://obiavidnes.com/obiava/59862/eko-motors

ЗКПУ БЕЛИ ЛОМ
Основната дейност на земеделска кооперация Бели Лом е производство и търговия на селскостопанска продукция.
Кооперацията е специализирана в отглеждането на зърнени продукти - пшеница, царевица, слънчоглед, кориандър. За
контакти: с. Буйново, област Търговище, ул. Раковски 1, тел: 088/7598441
http://obiavidnes.com/obiava/59861/zkpu-beli-lom

Антикорозионни и киселиноустойчиви продукти
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Антикорозионни и киселиноустойчиви продукти от
каталог N1 в България

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/59860/antikorozionni-i-kiselinoustoychivi-produkti

Масла, смазочни материали
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Масла, смазочни материали от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59859/masla-smazochni-materiali

Експлозиви и Фойерверки
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Експлозиви и Фойерверки от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59858/eksplozivi-i-foyerverki

Торове и препарати за растителна защита
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Торове и препарати за растителна защита от
каталог N1 в България

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/59857/torove-i-preparati-za-rastitelna-zashtita

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/59856/korekt-parket

Фармацевтика и фармацевтични продукти
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фармацевтика и фармацевтични продукти от
каталог N1 в България

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/59855/farmacevtika-i-farmacevtichni-produkti

Медицинска химия от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Медицинска химия от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/59854/medicinska-himiya-ot-businessbg
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Строителна химия от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Строителна химия от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/59853/stroitelna-himiya-ot-businessbg

Битова химия - почистващи препарати от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Битова химия - почистващи препарати от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59852/bitova-himiya---pochistvashti-preparati-ot-businessbg

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/59851/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Промишлена химия от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Промишлена химия от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/59850/promishlena-himiya-ot-businessbg

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
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(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/59849/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Лепила, лакове, грунд, байцове, смоли от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Лепила, лакове, грунд, байцове, смоли от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59848/lepila-lakove-grund-baycove-smoli-ot-businessbg

Латекс и водоразтворими бои от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Латекс и водоразтворими бои от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59847/lateks-i-vodoraztvorimi-boi-ot-businessbg

Бои, фасадни бои, интериорни бои, силикон от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Бои, фасадни бои, интериорни бои, силикон от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59846/boi-fasadni-boi-interiorni-boi-silikon-ot-businessbg

Мастила от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Мастила от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59845/mastila-ot-businessbg

Бъклици с дърворезба от Oreshak.bg
В сайта Oreshak.bg може да откриете ръчно произведени продукти и сувенири от дърво. Предлагаме различни видове
бъклици с дърворезба с пластмасов контейнер – 375 мл, 500 мл и 1000 мл. Бъклиците с дърворезба са произведени от липа
и са с кожена каишка. Бъклиците са ръчно произведени в село Орешак и в тях може да се съхранява течност – вино или
ракия. Те са чудесен подарък за различни поводи – рожден ден, имен ден, сватба, юбилей и др. За повече информация
посетете: http://oreshak.bg/baklici-i-bureta
бъклица, бъклица с дърворезба, сувенири от дърво, продукти от дърво, бъклици с контейнер, бъклици за съхранение на
течност, бъклици с дърворезба, бъклици, бъклици за вино, бъклици за ракия, baklici, baklici s darvorezba, suveniri ot darvo
info@oreshak.bg
0894 794 895
02 491 88 55
Гр. София, ж.к. Младост – 4, бл. 482
Oreshak.bg
http://oreshak.bg/baklici-i-bureta
http://obiavidnes.com/obiava/59844/byklici-s-dyrvorezba-ot-oreshakbg
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Бъклици с дърворезба от Oreshak.bg
В сайта Oreshak.bg може да откриете ръчно произведени продукти и сувенири от дърво. Предлагаме различни видове
бъклици с дърворезба с пластмасов контейнер – 375 мл, 500 мл и 1000 мл. Бъклиците с дърворезба са произведени от липа
и са с кожена каишка. Бъклиците са ръчно произведени в село Орешак и в тях може да се съхранява течност – вино или
ракия. Те са чудесен подарък за различни поводи – рожден ден, имен ден, сватба, юбилей и др. За повече информация
посетете: http://oreshak.bg/baklici-i-bureta
http://obiavidnes.com/obiava/59843/byklici-s-dyrvorezba-ot-oreshakbg

Бъклици с дърворезба от Oreshak.bg
В сайта Oreshak.bg може да откриете ръчно произведени продукти и сувенири от дърво. Предлагаме различни видове
бъклици с дърворезба с пластмасов контейнер – 375 мл, 500 мл и 1000 мл. Бъклиците с дърворезба са произведени от липа
и са с кожена каишка. Бъклиците са ръчно произведени в село Орешак и в тях може да се съхранява течност – вино или
ракия. Те са чудесен подарък за различни поводи – рожден ден, имен ден, сватба, юбилей и др. За повече информация
посетете: http://oreshak.bg/baklici-i-bureta
http://obiavidnes.com/obiava/59842/byklici-s-dyrvorezba-ot-oreshakbg

НОВ ВЕК Заверка „Подписа на преводача“
Преводаческа агенция „Нов век“ разполага с опитни преводачи, лицензирани от Дирекция „Консулски отношения“ към
МВнР, работещи с повече от 30 езика. Агенцията осигурява за клиентите си заверка с Апостил и легализация на лични и
официални фирмени документи във всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република България.
Съдейства за бързи и експресни улуги свързани със легализирането на даден документ. Може да разчитате на оптимални
решения относно Вашите езикови потребности. За въпроси и поръчки ще ни намерите на следния адрес:
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 0895 60 71 50
Имейл: sofia@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/59841/nov-vek-zaverka-podpisa-na-prevodacha

Изкупуваме земеделски земи
Изкупуваме земеделски земи
Фирма „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД се занимава с изкупуването на земеделски земи главно в област Пловдив.
За желаещите да се разпоредят със собствените си земеделски земи работим така:
1. Следва да проведете лична среща в офиса на фирма “ДЕЛОВИ ГРУП ООД” за предварителен разговор с нашите
консултанти. В този предварителен разговор се уточнява:
а/ собствеността върху земята;
б/ условията на продажбата;
в/ особеностите при подписването на нотариален акт за покупко – продажба на земята.
Задължително, за да не губим времето сиq следва да носите копие от документите си за собственост – каквито ги
имате.
2. Ако днес решите да продавате – утре получавате парите.
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
E-mail: mikaram@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54166/izkupuvame-zemedelski-zemi

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

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/59840/parfyumeriya-kozmetika-ot-businessbg

Багрила и Оцветители от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Багрила и Оцветители от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/59839/bagrila-i-ocvetiteli-ot-businessbg

Екскурзия Виена и Будапеща 5 дни без нощни преходи потвърдена
1-ви ден.
Отпътуване от София в 07.00 ч. (от Пловдив в 05.00ч.) за Унгария. Вечерта пристигане в Будапеща и настаняване в
хотел. Свободно време. По желание вечерна разходка с корабче по река Дунав. Нощувка.
2-ри ден.
Закуска. Панорамна обиколка на града с екскурзовод на български език: Площада на героите, Музея за изящните изкуства,
Операта, Будайската крепост – Кралският дворец, Рибарските кули, катедралата “Матиаш”, хълма “Гелерт” –
Цитаделата, Паметника на свободата. Отпътуване за Виена и настаняване в хотел. Привечер кратка пешеходна
обиколка на най-старата градска част - т.н. “Вътрешен град” с разглеждане на катедралата “Св. Стефан”. Свободно
време. Нощувка.
3-ти ден.
Закуска. Панорамна обиколка на града с автобус и разглеждане на Ринговата улица с нейните представителни сгради Операта, Парламента, двореца Хофбург, Бурггартен с паметника на Моцарт, Площада на героите, Кметството,
Бургтеатър, Университета и Вотивкирхе, Дунавската кула, къщата на Хундертвасер. След обяд туристическа програма
с възможност за посещение на дворците “Белведере” и “Шьонбрун” с техните паркове. Вечерта по желание посещение
на национален австрийски ресторант в квартала “Гринцинг”. Свободно време. Нощувка.
4-ти ден.
Закуска. Свободен ден с възможност за самостоятелно разглеждане на забележителностите на Виена (посещение на
Музея за история на изкуствата или Природонаучния музей и Музея-съкровищница на Хабсбургските монарси) или
туристическа програма по желание – екскурзия в района на Вахау с посещение на бенедиктинския манастир от X век в
гр.Мелк, кратък престой в Дюрнщайн и фотопауза край останките от замъка, където пленник няколко месеца е бил
кралят на Англия - Ричард Лъвското сърце, посещение и разглеждане на забележителностите на гр.Кремс (екскурзията
се реализира при наличие на група от минимум 20 туристи с доплащане по 50 лв). Нощувка.
5-ти ден.
Закуска. Заминаване за България и късно вечерта пристигане в София (Пловдив).
ПАКЕТНАТА ЦЕНА ВКЛЮЧВА:
транспорт с лицензиран автобус
4 нощувки със закуски в хотели кат.2/3* (1 в Будапеща и 3 във Виена)
екскурзоводско обслужване по целия маршрут
туристическа програма в Будапеща и Виена
медицинска застраховка
Отстъпки: за деца до 12г на доп.легло - 50 лв, за ученици, студенти и пенсионери - 15 лв.
ТА Географски свят
Габрово, Орловска 83 - блок Дунав 2
тел: 066/80-79-78, 0896/79-88-09
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www.geosviat.com
www.compas.bg
www.geosviat.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59838/ekskurziya-viena-i-budapeshta-5-dni-bez-noshtni-prehodi-potvyrdena

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
http://obiavidnes.com/obiava/59837/detektivska-agenciya-burgas-foks--chastni-detektivi

Разкриване на изневери,фирмени проучвания и справки-Детективска Агенция Фокс
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/59836/razkrivane-na-izneverifirmeni-prouchvaniya-i-spravki-detektivska-agenciya-foks

„Главболгарстрой”
ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ управлява ваканционните комплекси „Флара” и „Боровец гардънс“ в к.к. Боровец и „Св. Тома” в
местността Аркутино, край Созопол, чрез „ГБС-Турс“ ЕАД. „ГБС -Турс“ ЕАД е член на „Българската хотелиерска и
ресторантьорска асоциация“ и „Българския Съюз по балнеология и СПА туризъм“.
http://obiavidnes.com/obiava/59835/glavbolgarstroy

Етерични масла от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Етерични масла от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/59834/eterichni-masla-ot-businessbg

Сушилни за дървесен чипс
Сушилни за дървесен чипс тип FS
Предлаганите сушилни за дървесен чипс са флуидизационен тип с лентово задвижване.
Процесът е напълно автоматизиран и има активен контрол на влажността на материала.
Производителността варира в различни граници в зависимост от вида на материала и началната влажност. При начална
влажност 25-30% и крайна 10-12% очакваната производителност е както следва:
FS05 - 100-150 кг. сух материал за час
FS10 -200-300 кг. сух материал за час
FS15 -300-400 кг. сух материал за час
Подходящи са за малки съпътстващи производства включително за сушене на слънчогледова люспа.
Сушилните работят с горещи газове с температура 160 оС. Също така отделно предлагаме и агрегат за сушилния
агент с максимална мощност 200 КВТ работещ на твърдо гориво-включително и всякакви горими отпадъци.
Условният разход на гориво на сушилните FS е около 5-8% от теглото на изсушения материал.
Производител:
ДАНИ-ЕМ ООД-Горна Оряховица
Телефон за контакти: 0887223940.
http://obiavidnes.com/obiava/59832/sushilni-za-dyrvesen-chips

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/59831/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

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/59830/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/59829/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Курс по руски език А2 - стартира веднага !
Езиков център "Welt" организира курс по руски език, ниво А2 - 60 учебни часа, цена 250 лв.
Курсът ще се провежда от 18.30 ч. през делнични дни.
Ние предлагаме:
-качествено обучение
-Висококвалифицирани преподаватели
-50% отстъпка
-в цената са включени учебните материали
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/59828/kurs-po-ruski-ezik-a2----startira-vednaga-

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Финансова Институция Отпуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
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Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59827/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/59826/byrzi--krediti--do--1000-lv

Коли за бракуване на място...
Купува коли за скрап/бракуване/ на място за София, издава веднага документи за дерегистрация в КАТ и данъчна служба,
плаща на място, има възможност в рамките на деня, работим без почивен ден.
тел 02/9465436, 02/4410524,
M tel-0887901663
Globul-0898980369
Vivatel- 0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/59825/koli-za-brakuvane-na-myasto

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

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/59824/himicheska-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/59823/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

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/59822/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
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/59821/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

Евтини нощувки на море в Поморие
Предлагам стаи под наем през летния сезон на 50 метра от плажа в стария град Поморие.Всяка стая има собствен
балкон,ТВ с кабелна,интернет,вентилатор,ел.кана
До 23.06 дете с двама възрастни в стая с три легла е безплатно
Константин
http://obiavidnes.com/obiava/59820/evtini-noshtuvki-na-more-v-pomorie

Верижен трион Вики -РЕЗАЧКА МОДЕЛ 2012
Това е машина за различни дейности с отлична динамика на двигателя, здрава метална конструкция и странично
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обтягане на веригата. Снабдена е с антивибрационна система на тампони като горивният резервоар заедно с
ръкохватките е отделен от корпуса и режещия апарат, за допълнително намаляване на вибрациите. Регулируема
маслена помпа и пластмасов въздушен филтър с дълъг живот. Двигател: бензинов - двутактов, въздушно охлаждане,
един цилиндър. Обем двигател: 53 куб. см. Мощност: 3 конски сили Обороти на празен ход: 2800 об./мин. Максимални
обороти: 12000 об./мин. Дължина на шината: 40 см. Омасляване масло/бензин: 1:50 /1 л бензин А95H: 20 мл двутактово
масло/ Обем бензинов резервоар: 500 мл Обем маслен резервоар: 250 мл Тегло: 5.2 кг.
http://obiavidnes.com/obiava/59819/verijen-trion-viki--rezachka-model-2012

Машинка за заточване на вериги на резачки 55 лв
Спецификация: Мотор: 230 волта на 50 херца Мощност: 90 вата Скорост в ненатоварено състояние: 5000 оборота в
минута Капацитет на колелата 105 мм Тегло 2.3 кг.
http://obiavidnes.com/obiava/59818/mashinka-za-zatochvane-na-verigi-na-rezachki-55-lv

Инверторен електрожен - 200А и соларна маска-310 лева
Електрожените от тази серия са изключително олекотени и притежават отлични заваръчни характеристики. 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/59817/invertoren-elektrojen---200a-i-solarna-maska-310-leva

Инверторни електрожени -160 ампера 220лева
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
http://obiavidnes.com/obiava/59816/invertorni-elektrojeni--160-ampera-220leva

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
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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/59815/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

Хидрофобен Шперплат за кофраж - 42лв с ДДС - WWW.SHPERPLAT.COM
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:
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/59814/hidrofoben-shperplat-za-kofraj---42lv-s-dds---wwwshperplatcom

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от
ДЛЪЖНОСТ и ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство. Нашата задача е да помагаме на
търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура ООД, ЕООД, АД и ЕАД да
преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения пречещи на нормалното им
функциониране. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
2. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентен съвет.
3. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
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настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
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.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59813/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.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство. Нашата задача е да помагаме на
търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура ООД, ЕООД, АД и ЕАД да
преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения пречещи на нормалното им
функциониране. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
2. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентен съвет.
3. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
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.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59812/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.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство. Нашата задача е да помагаме на
търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура ООД, ЕООД, АД и ЕАД да
преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения пречещи на нормалното им
функциониране. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
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Какво предлагаме на своите клиенти:
1. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
2. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентен съвет.
3. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
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.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/59811/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/59810/30-50-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/
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http://obiavidnes.com/obiava/59809/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/59808/30-50-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/59807/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/59806/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

0882551735фини шпакловки. гипсови шпакловки. латекс. топлоизолация. обръщане покрай
pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. минерална мазилка. влачена
мазилка. пръскана мазилк
0882551735. фини и гипсови шпакловки, латекс, топлоизолация, обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на
лайсни или измазване. гипсова мазилка, пръскана мазилка, минерални мазилки, гарантирано качество и корекност, разумни
цени. РАБОТИ СЕ БЪРЗО И ЧИСТО. майстор с дългодишна практика в строителството, качеството се вижда на
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момента.....3лв. и 4 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/59805/0882551735fini-shpaklovki--gipsovi-shpaklovki--lateks--toploizolaciya--obryshtane

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
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