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тютюн + bezplatna dostavka
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/60341/tyutyun--bezplatna-dostavka

KING,MARLBORO,CAMEL,MURATI,VIKTORY,DAVIDIFF.....
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/60338/kingmarlborocamelmurativiktorydavidiff

KING,MARLBORO,CAMEL,MURATI,VIKTORY,DAVIDIFF.....
нашите цени:
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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/60334/kingmarlborocamelmurativiktorydavidiff

ТЮТЮН ПРОМОЦИИ ОТСТЪПКИ
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/60332/tyutyun-promocii-otstypki

Детективска агенция "СТАР" - 0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
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http://obiavidnes.com/obiava/60178/detektivska-agenciya-star---0885350440

Промоция! Възстановяване на контролни точки само за 45 лв.
Възползвайте се от предложението на автошкола "Нивел64" и до 25 януари можете да възстановите отнетите от КАТ
контролни точки само за 45лв. вместо за 65. Очакваме ви
http://obiavidnes.com/obiava/60524/promociya-vyzstanovyavane-na-kontrolni-tochki-samo-za-45-lv

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/60523/detektivska-agenciya--foks--chastni-detektivi

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
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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/60522/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Продавам 42 кв.м. ЛКТ - двустаен
Състои се от две отделни помещения, антре и санитарен възел. Трапезария с кухненски бокс с вътрешна изолация и
спалня, която е за ремонт. В трапезарията и коридора настилката е теракот. Санитарния възел плочки. Терасата е от
страната на трапезарията и е остъклена с алуминиева дограма с плъзгащи прозорци. Добра локация. В близост до спирка
и множество магазини.Тихо и спокойно място. Изложение изток - запад. Квадратурата е 42 кв. м. Има и двор с
паркомясто.
http://obiavidnes.com/obiava/60521/prodavam-42-kvm-lkt---dvustaen

Здравейте казвам се петър иванов пускам обява за запознанства търся връзка със младо и
неопитно момиче предлагам всякакви и стандартни секс услуги звъ
Аз съм млад съмнокос и палавник търся върка със младо и неопитно момиче предлагам стандартен секс и обичам да правя
всякакви тип секс услуги мога да лижам всичко това е безплатно на горещата телефонна линия +359877637211 чакам те
http://obiavidnes.com/obiava/60520/zdraveyte-kazvam-se-petyr-ivanov-puskam-obyava-za-zapoznanstva-tyrsya-vryzka-sys-m

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/60519/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
ЕТО ТУК >>> http://easymoneybg.ovo.bg/
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
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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/60518/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
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/60517/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/60516/prevozi-s-bus

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

Превоз на МЕБЕЛИ от офиси,жилища /ТОВАРНИ ТАКСИТА - София.Превоз на покъщнина на
НАЙ - ДОБРИ ЦЕНИ !
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи.Транспортни услуги без почивен ден. Цялостен или частичен пренос на
Вашето обзавеждане. Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Товарни превози с бордови микробуси и камиони с
дължина на товарната част до 4, 50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за
запазване цялостта на Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища,
квартири, офиси, магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за експресни доставки на
стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 / 0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/60515/prevoz-na-mebeli-ot-ofisijilishta-tovarni-taksita---sofiyaprevoz-na-pokyshtnina-na

Сервизи за битова техника от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Сервизи за битова техника от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60514/servizi-za-bitova-tehnika--ot-businessbg

Фитнес уреди за дома от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Фитнес уреди за дома от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60513/fitnes-uredi-za-doma--ot-businessbg

Душ кабини, вани, сауни от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Душ кабини, вани, сауни, солариуми, минибасейни от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60512/dush-kabini-vani-sauni-ot-businessbg

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/60511/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/60510/tovarni-prevozi

продавам стругове
Продавам универсални металообработващи стругове втора употреба С 10 МВ-3000мм-С-10 МВ-2000мм-С 11
МВ-1000мм-универсални металообработващи Фрези ФУ-321
http://obiavidnes.com/obiava/60509/prodavam-strugove

продавам стругове
Продавам универсални металообработващи стругове втора употреба С 10 МВ-3000мм-С-10 МВ-2000мм-С 11
МВ-1000мм-универсални металообработващи Фрези ФУ-321
http://obiavidnes.com/obiava/60508/prodavam-strugove
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30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60507/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -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://obiavidnes.com/obiava/60506/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/60505/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ЛЕПЕНКИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ** 10 бр. за 5,80 лв.
ОТСЛАБНЕТЕ С ЛЕПЕНКИТЕ „KIYESKI”- КИТАЙ
Отслабнете лесно, бързо и безвредно с лепенките за отслабване „Kiyeski”!.
За постигане на така желаната елегантна и стройна фигура се препоръчва 30-дневен курс, за който са необходими 30
лепенки.
Лепенките се залепват около пъпа по една всяка вечер и се сваля сутрин.
Преди баня лепенката се сваля.
Отслабването е субективен процес и зависи от множество фактори, като: възраст, скорост на метаболизъм, начин на
хранене, видове заболявания, двигателна активност и др.
Нормално е някои да отслабват по-лесно и бързо, а други по-бавно и по-трудно. Освен теглото проверявайте
периодично и обиколките на талията, ханша, бедрата и т.н.,
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При добър резултат след седмица повторете 30-дневния курс.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ЦЕНА 5,80 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар Борово, павилион 12
(срещу супер Европа)
или по куриер до адрес 5,40 лв.
КОНТАКТИ:
0887/255 692; albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
http://obiavidnes.com/obiava/60504/lepenki-za-otslabvane-10-br-za-580-lv

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/60503/korekt-parket

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

Тел. 0878 254 354

-Работим с куриери за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/60502/boyadisvane-na-iznoseni-kojeni-saloni

Професионално боядисване на кожени волани, автомобилни седалки
Професионално боядисване на кожени волани, автомобилни седалки, холни гарнитури, луксозни телефони и всякакви
изделия от естествена кожа.
- Ремонт на пластмасови елементи от интериора на автомобила, счупени или одраскани дръжки, кори на врати,
арматурни табла, еърбеци.
- Технология за възстановяване на износени каучукови волани.
АВТОИНТЕРИОР 2000
www.avtointerior.com
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http://obiavidnes.com/obiava/60501/profesionalno-boyadisvane-na-kojeni-volani-avtomobilni-sedalki

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/60500/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

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/60499/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.
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/60498/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/60497/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/60496/30-50-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
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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/60495/povishete-prihodite-si-s-nad-600-900--na-mesec----eto-tuk--httpeasymoneybgo

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60494/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Надомна работа на компютър. Няма изисквания за образование ,
всеки може да се справи. Няма ограничение в проходите ви .
За повече информация посетете сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60493/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/
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http://obiavidnes.com/obiava/60492/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

само за пораснали
80 лева на час стандартен секс и френска, секса е със гума а френската е без, свършване в устата ми или по тялото ми.
130 лева на час за анален секс, стандартен секс и френска на мой или на твой терен. Правя и тройки както с моя
приятелка, така и с твой приятел.
http://obiavidnes.com/obiava/60491/samo-za-porasnali

за мъже
80 лева на час стандартен секс и френска, секса е със гума а френската е без, свършване в устата ми или по тялото ми.
на мой или на твой терен. Правя и тройки както с моя приятелка, така и с твой приятел.
http://obiavidnes.com/obiava/60490/za-myje

само за пораснали
80 лева на час стандартен секс и френска, секса е със гума а френската е без, свършване в устата ми или по тялото ми.
130 лева на час за анален секс, стандартен секс и френска на мой или на твой терен. Правя и тройки както с моя
приятелка, така и с твой приятел.
http://obiavidnes.com/obiava/60489/samo-za-porasnali

Давам под наем стая
Давам под наем стая в Студентски град.Стаята е след ремон и полуобзаведена.Цена за един месец 160 лв.За повече
информация тел: 0888592661 Даниел Донов
http://obiavidnes.com/obiava/60488/davam-pod-naem-staya

Давам под наем стая
Давам под наем стая в Студентски град.Стаята е след ремон и полуобзаведена.Цена за един месец 160 лв.За повече
информация тел: 0888592661 Даниел Донов
http://obiavidnes.com/obiava/60487/davam-pod-naem-staya

Давам под наем стая
Давам под наем стая в Студентски град.Стаята е след ремон и полуобзаведена.Цена за един месец 160 лв.За повече
информация тел: 0888592661 Даниел Донов
http://obiavidnes.com/obiava/60486/davam-pod-naem-staya

Давам под наем стая
Давам под наем стая в Студентски град.Стаята е след ремон и полуобзаведена.Цена за един месец 160 лв.За повече
информация тел: 0888592661 Даниел Донов
http://obiavidnes.com/obiava/60485/davam-pod-naem-staya

Давам под наем стая
Давам под наем стая в Студентски град.Стаята е след ремон и полу обзаведена.Цена за един месец 160 лв.За повече
информация тел: 0888592661 Даниел Донов
http://obiavidnes.com/obiava/60484/davam-pod-naem-staya

Давам под наем стая
Давам под наем стая в Студентски град.Стаята е след ремон и полу обзаведена.Цена за един месец 160 лв.За повече
информация тел: 0888592661 Даниел Донов
http://obiavidnes.com/obiava/60483/davam-pod-naem-staya
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Давам под наем стая
Давам под наем стая в Студентски град.Стаята е след ремон и полу обзаведена.Цена за един месец 160 лв.За повече
информация тел: 0888592661 Даниел Донов
http://obiavidnes.com/obiava/60482/davam-pod-naem-staya

Давам под наем стая
Давам под наем стая в Студентски град.Стаята е след ремон и полу обзаведена.Цена за един месец 160 лв.За повече
информация тел: 0888592661 Даниел Донов
http://obiavidnes.com/obiava/60481/davam-pod-naem-staya

Давам под наем стая
Давам под наем стая в Студентски град.Стаята е след ремон и полу обзаведена.Цена за един месец 160 лв.За повече
информация тел: 0888592661 Даниел Донов
http://obiavidnes.com/obiava/60480/davam-pod-naem-staya

Фризьорски салон в кв. Дървеница
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик и за маникюр.Мястото за козметик разполага с
кошетка и комбайн 8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250 лв.И 130 лв наем на месец за
маникюристка .За повече информация на тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/60479/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

Фризьорски салон в кв. Дървеница
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик и за маникюр.Мястото за козметик разполага с
кошетка и комбайн 8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250 лв.И 130 лв наем на месец за
маникюристка .За повече информация на тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/60478/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

Фризьорски салон в кв. Дървеница
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик и за маникюр.Мястото за козметик разполага с
кошетка и комбайн 8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250 лв.И 130 лв наем на месец за
маникюристка .За повече информация на тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/53014/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

Фризьорски салон в кв. Дървеница
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик и за маникюр.Мястото за козметик разполага с
кошетка и комбайн 8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250 лв.И 130 лв наем на месец за
маникюристка .За повече информация на тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/60477/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

Фризьорски салон в кв. Дървеница
Фризьорски салон в кв. Дървеница дава под наем място за козметик и за маникюр.Мястото за козметик разполага с
кошетка и комбайн 8/1 ,електроепилация,нагреватели за кола маска 2 бр. цена на наем 250 лв.И 130 лв наем на месец за
маникюристка .За повече информация на тел:0898607850;0884195574
http://obiavidnes.com/obiava/60476/frizyorski-salon-v-kv-dyrvenica

ЛУКС СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
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всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60475/luks-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni

НОЩУВКИ ИЗГОДНО В ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60474/noshtuvki-izgodno-v-luksozen-hotel

ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60473/hotelski-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni-moje-i-mesechen-naem

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60472/evtini-hotelski-stai

НОЩУВКИ ИЗГОДНО В ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
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сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60471/noshtuvki-izgodno-v-luksozen-hotel

ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60470/hotelski-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni-moje-i-mesechen-naem

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60469/evtini-hotelski-stai-pod-naem

Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60468/predlagam-da-rabotim-zaedno

Предлагам да работим заедно
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Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60467/predlagam-da-rabotim-zaedno

Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60466/predlagam-da-rabotim-zaedno

Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60465/predlagam-da-rabotim-zaedno

Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60464/predlagam-da-rabotim-zaedno

ЛЕПЕНКИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ** 10 бр. за 5,80 лв.
ОТСЛАБНЕТЕ С ЛЕПЕНКИТЕ „KIYESKI”- КИТАЙ
** ЛЕСНО, БЪРЗО, БЕЗВРЕДНО И ЕФЕКТИВНО ОТСЛАБВАНЕ ЗА 30 ДНИ!
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** НАЙ-ЕВТИНИЯ НАЧИН ЗА ОТСЛАБВАНЕ ЗА ЕДИН КУРС ОТ 30 ДНИ!
Постигнете лесно, бързо и безвредно така желаната елегантна фигура използвайки натуралните и безвредни за
човешкото тяло лепенки за отслабване „Kiyeski”. Те съдържат масло от жожоба, жасмин и иглика, зелен чай на прах,
карнитин, какаово и ментово масло, смола, магнетит и др.
Лепенките за отслабване, колкото и да не е за вярване, могат да помогнат за намаляване на излишните килограми
точно там, където имате нужда от това. Те намаляват апетита и засилват метаболизма в умерени граници.
Резултатът е безболезнено и за сравнително кратко време ефективно отслабване.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Използват се 100% натурални продукти;
- Използва се съвременна нанотехнология. Прониквайки в тялото субстанцията на лепенките предизвиква изгаряне на
мастните клетки и намалява телесното тегло;
- Лепенките не са водоустойчиви и преди къпане се отлепват;
- Не трябва да се излагат на директна слънчева светлина;
- Кутия с 10 бр. лепенки са достатъчни за 10 дни, но за оптимално ефективен резултат на отслабване се препоръчва
курс от 30 дни.
НАЧИН НА УПОТРЕБА:
- Около пъпната област са разположени много важни акупунктурни точки. Затова терапията за отслабване започва
именно от там;
- Преди използване на лепенките почиствайте добре кожата около пъпа;
- Залепвайте по една лепенка всяка вечер и я отлепвайте на сутринта;
- Ако почувствате сърбеж или зачервяване на тялото, това е нормална реакция, дължаща се на изхвърлянето на
токсините;
- Залепвайте нова лепенка всеки ден в продължение на месец.
- За да не се предизвиква раздразнение на кожата, залепвайте на различни места;
- Лепенките не са водоустойчиви и ги отлепвайте преди къпане;
- За по-добро съхранение кутията да се държи затворена и лепенките да не се излагат на директна слънчева светлина.
Отслабването е строго субективен индивидуален процес и зависи от множество фактори, като: възраст, скорост на
метаболизъм, начин на хранене, видове заболявания, двигателна активност и много др. Съвсем нормално е някои хора да
отслабват много по-лесно и бързо, а други по-бавно и по-трудно.
Не очаквайте чудеса още на третия ден! Не случайно най-кратката програма е за 30 дни. След това ако сте доволни
от постигнатия резултат направете седмична почивка и повторете още един курс от 30 дни. Няма да съжелявате.
Не забравяйте да пиете вода! Пийте поне по 8 чаши вода на ден, с цел да помогнете на организма по-лесно да се
освободи от ненужните токсини!
Много хора допускат грешка, че не следят промяната в обиколките си, а следят само килограмите. Мастната тъкан е
лека и дори малко свалени килограми с лепенките може да означават голяма промяна в обиколките. Ето защо, освен
периодичното претегляне премервайте и обиколките: талия, ханш, бедра, ръце, врат и т.н. Направете табличка с
теглото и обиколките контролно на 7-я, 14, 21 и 30-я ден. Правете го винаги сутрин, на гладно, веднага след събуждане,
облечени по един и същи начин, на един и същи кантар, за да може резултатът да е сравнително точен.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ЦЕНА 5,80 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса
при получаване от офиса 4,30 лв., до адрес 5,40 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт 6,70 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
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КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0879/268 786
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/60463/lepenki-za-otslabvane-10-br-za-580-lv

ЛЕПЕНКИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ** 10 бр. за 5,80 лв.
ОТСЛАБНЕТЕ С ЛЕПЕНКИТЕ „KIYESKI”- КИТАЙ
** ЛЕСНО, БЪРЗО, БЕЗВРЕДНО И ЕФЕКТИВНО ОТСЛАБВАНЕ ЗА 30 ДНИ!
** НАЙ-ЕВТИНИЯ НАЧИН ЗА ОТСЛАБВАНЕ ЗА ЕДИН КУРС ОТ 30 ДНИ!
Постигнете лесно, бързо и безвредно така желаната елегантна фигура използвайки натуралните и безвредни за
човешкото тяло лепенки за отслабване „Kiyeski”. Те съдържат масло от жожоба, жасмин и иглика, зелен чай на прах,
карнитин, какаово и ментово масло, смола, магнетит и др.
Лепенките за отслабване, колкото и да не е за вярване, могат да помогнат за намаляване на излишните килограми
точно там, където имате нужда от това. Те намаляват апетита и засилват метаболизма в умерени граници.
Резултатът е безболезнено и за сравнително кратко време ефективно отслабване.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Използват се 100% натурални продукти;
- Използва се съвременна нанотехнология. Прониквайки в тялото субстанцията на лепенките предизвиква изгаряне на
мастните клетки и намалява телесното тегло;
- Лепенките не са водоустойчиви и преди къпане се отлепват;
- Не трябва да се излагат на директна слънчева светлина;
- Кутия с 10 бр. лепенки са достатъчни за 10 дни, но за оптимално ефективен резултат на отслабване се препоръчва
курс от 30 дни.
НАЧИН НА УПОТРЕБА:
- Около пъпната област са разположени много важни акупунктурни точки. Затова терапията за отслабване започва
именно от там;
- Преди използване на лепенките почиствайте добре кожата около пъпа;
- Залепвайте по една лепенка всяка вечер и я отлепвайте на сутринта;
- Ако почувствате сърбеж или зачервяване на тялото, това е нормална реакция, дължаща се на изхвърлянето на
токсините;
- Залепвайте нова лепенка всеки ден в продължение на месец.
- За да не се предизвиква раздразнение на кожата, залепвайте на различни места;
- Лепенките не са водоустойчиви и ги отлепвайте преди къпане;
- За по-добро съхранение кутията да се държи затворена и лепенките да не се излагат на директна слънчева светлина.
Отслабването е строго субективен индивидуален процес и зависи от множество фактори, като: възраст, скорост на
метаболизъм, начин на хранене, видове заболявания, двигателна активност и много др. Съвсем нормално е някои хора да
отслабват много по-лесно и бързо, а други по-бавно и по-трудно.
Не очаквайте чудеса още на третия ден! Не случайно най-кратката програма е за 30 дни. След това ако сте доволни
от постигнатия резултат направете седмична почивка и повторете още един курс от 30 дни. Няма да съжелявате.
Не забравяйте да пиете вода! Пийте поне по 8 чаши вода на ден, с цел да помогнете на организма по-лесно да се
освободи от ненужните токсини!
Много хора допускат грешка, че не следят промяната в обиколките си, а следят само килограмите. Мастната тъкан е
лека и дори малко свалени килограми с лепенките може да означават голяма промяна в обиколките. Ето защо, освен
периодичното претегляне премервайте и обиколките: талия, ханш, бедра, ръце, врат и т.н. Направете табличка с
теглото и обиколките контролно на 7-я, 14, 21 и 30-я ден. Правете го винаги сутрин, на гладно, веднага след събуждане,
облечени по един и същи начин, на един и същи кантар, за да може резултатът да е сравнително точен.
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Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ЦЕНА 5,80 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса
при получаване от офиса 4,30 лв., до адрес 5,40 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт 6,70 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0879/268 786
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/60462/lepenki-za-otslabvane-10-br-za-580-lv

ЛЕПЕНКИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ** 10 бр. за 5,80 лв.
ОТСЛАБНЕТЕ С ЛЕПЕНКИТЕ „KIYESKI”- КИТАЙ
** ЛЕСНО, БЪРЗО, БЕЗВРЕДНО И ЕФЕКТИВНО ОТСЛАБВАНЕ ЗА 30 ДНИ!
** НАЙ-ЕВТИНИЯ НАЧИН ЗА ОТСЛАБВАНЕ ЗА ЕДИН КУРС ОТ 30 ДНИ!
Постигнете лесно, бързо и безвредно така желаната елегантна фигура използвайки натуралните и безвредни за
човешкото тяло лепенки за отслабване „Kiyeski”. Те съдържат масло от жожоба, жасмин и иглика, зелен чай на прах,
карнитин, какаово и ментово масло, смола, магнетит и др.
Лепенките за отслабване, колкото и да не е за вярване, могат да помогнат за намаляване на излишните килограми
точно там, където имате нужда от това. Те намаляват апетита и засилват метаболизма в умерени граници.
Резултатът е безболезнено и за сравнително кратко време ефективно отслабване.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Използват се 100% натурални продукти;
- Използва се съвременна нанотехнология. Прониквайки в тялото субстанцията на лепенките предизвиква изгаряне на
мастните клетки и намалява телесното тегло;
- Лепенките не са водоустойчиви и преди къпане се отлепват;
- Не трябва да се излагат на директна слънчева светлина;
- Кутия с 10 бр. лепенки са достатъчни за 10 дни, но за оптимално ефективен резултат на отслабване се препоръчва
курс от 30 дни.
НАЧИН НА УПОТРЕБА:
- Около пъпната област са разположени много важни акупунктурни точки. Затова терапията за отслабване започва
именно от там;
- Преди използване на лепенките почиствайте добре кожата около пъпа;
- Залепвайте по една лепенка всяка вечер и я отлепвайте на сутринта;
- Ако почувствате сърбеж или зачервяване на тялото, това е нормална реакция, дължаща се на изхвърлянето на
токсините;
- Залепвайте нова лепенка всеки ден в продължение на месец.
- За да не се предизвиква раздразнение на кожата, залепвайте на различни места;
- Лепенките не са водоустойчиви и ги отлепвайте преди къпане;
- За по-добро съхранение кутията да се държи затворена и лепенките да не се излагат на директна слънчева светлина.
Отслабването е строго субективен индивидуален процес и зависи от множество фактори, като: възраст, скорост на
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метаболизъм, начин на хранене, видове заболявания, двигателна активност и много др. Съвсем нормално е някои хора да
отслабват много по-лесно и бързо, а други по-бавно и по-трудно.
Не очаквайте чудеса още на третия ден! Не случайно най-кратката програма е за 30 дни. След това ако сте доволни
от постигнатия резултат направете седмична почивка и повторете още един курс от 30 дни. Няма да съжелявате.
Не забравяйте да пиете вода! Пийте поне по 8 чаши вода на ден, с цел да помогнете на организма по-лесно да се
освободи от ненужните токсини!
Много хора допускат грешка, че не следят промяната в обиколките си, а следят само килограмите. Мастната тъкан е
лека и дори малко свалени килограми с лепенките може да означават голяма промяна в обиколките. Ето защо, освен
периодичното претегляне премервайте и обиколките: талия, ханш, бедра, ръце, врат и т.н. Направете табличка с
теглото и обиколките контролно на 7-я, 14, 21 и 30-я ден. Правете го винаги сутрин, на гладно, веднага след събуждане,
облечени по един и същи начин, на един и същи кантар, за да може резултатът да е сравнително точен.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ЦЕНА 5,80 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса
при получаване от офиса 4,30 лв., до адрес 5,40 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт 6,70 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0879/268 786
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/60461/lepenki-za-otslabvane-10-br-za-580-lv

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/60460/30-50-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
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://obiavidnes.com/obiava/60459/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/60458/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Видео заснемане и фото заснемане Пловдив
Видео заснемане и фото заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKOEV-DESIGN I-Pro Най изгодни цени дипломиран професионален оператор FULL HD Video
GSM 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/60457/video-zasnemane-i-foto-zasnemane--plovdiv

3D визуализации интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
3D визуализации интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/60456/3d-vizualizacii-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-s

Телефони, GSM апарати и аксесоари от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Телефони, GSM апарати и аксесоари от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60455/telefoni-gsm-aparati-i-aksesoari-ot-businessbg

Дървообработване от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Дървообработване от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/60454/dyrvoobrabotvane-ot-businessbg

Оборудване за Животновъдни Ферми от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Оборудване за Животновъдни Ферми от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
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http://obiavidnes.com/obiava/60453/oborudvane-za-jivotnovydni-fermi-ot-businessbg

Каменна Сол от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Каменна Сол, Индустриална Сол от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60452/kamenna-sol-ot-businessbg

Био продукти от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Био продукти - Производители от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60451/bio-produkti-ot-businessbg

Билки, Билкосъбиране от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Билки, Билкосъбиране от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60450/bilki-bilkosybirane-ot-businessbg

Градински Центрове от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Градински Центрове от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1
в България
http://obiavidnes.com/obiava/60449/gradinski-centrove-ot-businessbg

Цветя, Декоративни Растения от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Цветя, Декоративни Растения от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60448/cvetya-dekorativni-rasteniya-ot-businessbg

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
АДВОКАТСКА КАНТОРА КОРЕКТ-ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ.В работата си се ръководим от няколко основни принципи, а именно: коректност, професионализъм,
лоялност, конфиденциалност и експедитивност. Вашите проблеми решаваме с професионална увереност и
компетентност.Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС,ЗКПО и ДОПК.
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.
ВЕДНАГА ВИ ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНАТА ОТГОВОРНОСТ-ЗАБРАВЯТЕ ЧЕ СТЕ ИМАЛИ ФИРМА СЪС
ПРОБЛЕМИ.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законово
решение за Вашия проблем.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА АД ЕАД ООД ЕООД ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
АДВОКАТСКА КАНТОРА КОРЕКТ За контакти моля обадете се на тел.0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/60447/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-za-firmi-ot-cyalata-strana

Култивирани Гъби, Диворастящи Гъби от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Култивирани Гъби, Диворастящи Гъби от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60446/kultivirani-gybi-divorastyashti-gybi-ot-businessbg

Лози от BUSINESS.bg
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Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Лози от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60445/lozi-ot-businessbg

Детективска Агенция Бургас Фокс-Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!
Разкриване на изневери-Частен Детектив Иван Иванов
е с дългогодишен професионален опит!
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирми
- Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация
- JPS системи за проучване и наблюдение
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/60444/detektivska-agenciya-burgas-foks-chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Пчеларски Инвентар от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Пчеларски Инвентар от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1
в България
http://obiavidnes.com/obiava/60443/pchelarski-inventar-ot-businessbg

Аудио техника, Системи за домашно кино от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България

Аудио техника, Системи за домашно кино

от

http://obiavidnes.com/obiava/60442/audio-tehnika-sistemi-za-domashno-kino-ot-businessbg

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

BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в

http://obiavidnes.com/obiava/60441/pticevydstvo-ot-businessbg

Млекопроизводители, Млекопреработватели от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Млекопроизводители, Млекопреработватели от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60440/mlekoproizvoditeli-mlekoprerabotvateli-ot-businessbg

Животновъдство, Дивеч от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Животновъдство, Отглеждане на Дивеч от BUSINESS.bg
- бизнес каталог N1 в България
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http://obiavidnes.com/obiava/60439/jivotnovydstvo-divech-ot-businessbg

Фуражи, Смески, Храни за Животни от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Фуражи, Смески, Храни за Животни от
бизнес каталог N1 в България

BUSINESS.bg -

http://obiavidnes.com/obiava/60438/furaji-smeski-hrani-za-jivotni-ot-businessbg

Мелници, Зърнобази, Агроборси от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Мелници, Зърнобази, Агроборси от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60437/melnici-zyrnobazi-agroborsi-ot-businessbg

Климатици, климатична техника от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Климатици, климатична техника от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60436/klimatici-klimatichna-tehnika--ot-businessbg

Зърнени Култури, Зърнопроизводители от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Зърнени Култури, Зърнопроизводители от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60435/zyrneni-kulturi-zyrnoproizvoditeli-ot-businessbg

Маслодайни Култури от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Маслодайни Култури от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1
в България
http://obiavidnes.com/obiava/60434/maslodayni-kulturi-ot-businessbg

Плодове, Зеленчуци от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Плодове, Зеленчуци, Овощарство, Трайни насаждения от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60433/plodove-zelenchuci-ot-businessbg

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
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-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/60432/diskretni-detektivski-uslugi-ot-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

Разсадници, Оранжерии от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Разсадници, Оранжерии от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60431/razsadnici-oranjerii-ot-businessbg
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Най евтините телефони
Онлайн магазин за телефони предлага различни варианти според индивидуалните потребности на всеки клиент.
Пазарувай докато си седиш удобно вкъщи!
http://obiavidnes.com/obiava/60430/nay-evtinite-telefoni

Видеокамери, Фотоапарати от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Видеокамери, Фотоапарати от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60429/videokameri-fotoaparati--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/
*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/60428/30-50-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/60427/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Камини, печки, барбекю от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Камини, печки, барбекю от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60426/kamini-pechki-barbekyu--ot-businessbg

Сортови Семена от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Сортови Семена, Посадъчен Материал от BUSINESS.bg -
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бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60425/sortovi-semena-ot-businessbg

Напоителни Системи от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Напоителни Системи от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60424/napoitelni-sistemi-ot-businessbg

Земеделие от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Земеделие от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60423/zemedelie-ot-businessbg

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

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/60422/vodno-i-ribno-stopanstvo-ot-businessbg

Горско Стопанство, Дърводобив от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Горско Стопанство, Дърводобив от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60421/gorsko-stopanstvo-dyrvodobiv-ot-businessbg

Селско Стопанство от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Селско Стопанство от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1
в България
http://obiavidnes.com/obiava/60420/selsko-stopanstvo-ot-businessbg

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/60419/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 1 000 $ на месец!-ето тук- http://easymoneybg.ovo.bg/
Вероятно на почти всеки му се иска да си изкарва страничен доход или развие свой бизнес онлайн, от дома си, стоейки
пред компютъра и сърфирайки в Интернет.
http://easymoneybg.ovo.bg/
Начинът, който ще ви представя отнема по 10-15 минути на ден ето тук- http://easymoneybg.ovo.bg/
Не е нужно да имате някакви специални знания или умения.
Това, което е необходимо е да притежавате компютър с връзка и Интернет и най-вече търпение и постоянство.
Това, колко ще изкарвате, зависи преди всичко от активността ви.
В началото парите ще са малко, но с течение на времето и развитието на акаунта ви, приходите ще се увеличат
значително.
Ето линк към сайта:
http://obiavidnes.com/obiava/60418/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
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/60417/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Транспортни услуги за Ст. Загора и страната. Ниски цени!
1. Превоз на Обзавеждане, мебели, лично имущество
2. Превоз и пренос на офис обзавеждане, оборудване и офис консумативи
3. Транспорт от складове и магазини
4. Транспорт на строителни материали
5. Преместване на офиси, апартаменти, и складове
6. Транспорт на плодове, зеленчуци и животни
7. Възможност за превоз и в чужбина
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН!!!
Цена за град Стара Загора : 25 лв.
Цена за страната : 0,40-0,70 ст./км в зависимост от товара и хамалските услуги.
Цена извън страната : по договаряне
За контакти : Виктор Димитров

тел: 0878992993
e-mail: vi.dimitrov@abv.bg

http://obiavidnes.com/obiava/60416/transportni-uslugi-za-st-zagora-i-stranata-niski-ceni

Продавам дипломи за средно и висше образование. Бързи срокове и изгодни цени, качество и
коректност. За информация - diploma2013@e-mail.ua
Продавам дипломи за средно и висше образование. Бързи срокове и изгодни цени, качество и коректност. За информация diploma2013@e-mail.ua
http://obiavidnes.com/obiava/60415/prodavam-diplomi-za-sredno-i-visshe-obrazovanie-byrzi-srokove-i-izgodni-ceni-ka
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Продавам дипломи за средно и висше образование. Бързи срокове и изгодни цени, качество и
коректност. За информация - diploma2013@e-mail.ua
Продавам дипломи за средно и висше образование. Бързи срокове и изгодни цени, качество и коректност. За информация diploma2013@e-mail.ua
http://obiavidnes.com/obiava/60414/prodavam-diplomi-za-sredno-i-visshe-obrazovanie-byrzi-srokove-i-izgodni-ceni-ka

Продавам дипломи за средно и висше образование. Бързи срокове и изгодни цени, качество и
коректност. За информация - diploma2013@e-mail.ua
Продавам дипломи за средно и висше образование. Бързи срокове и изгодни цени, качество и коректност. За информация diploma2013@e-mail.ua
http://obiavidnes.com/obiava/60413/prodavam-diplomi-za-sredno-i-visshe-obrazovanie-byrzi-srokove-i-izgodni-ceni-ka

Продавам дипломи за средно и висше образование. Бързи срокове и изгодни цени, качество и
коректност. За информация - diploma2013@e-mail.ua
Продавам дипломи за средно и висше образование. Бързи срокове и изгодни цени, качество и коректност. За информация diploma2013@e-mail.ua
http://obiavidnes.com/obiava/60412/prodavam-diplomi-za-sredno-i-visshe-obrazovanie-byrzi-srokove-i-izgodni-ceni-ka

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
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/56708/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 кредити от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.

Страница 29/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.04.2013

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/60346/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

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

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
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
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

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: --->
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http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60411/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -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://obiavidnes.com/obiava/60410/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/60409/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

8GB USB Flash
8GB USB Flash, HAMA Vilitas, USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/60408/8gb-usb-flash

16GB USB Flash
16GB USB Flash, HAMA Vilitas, USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/60407/16gb-usb-flash

Земеделска земя купувам на изгодни цени за обл.Видин,Враца,Монтана,Плевен
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.
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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/60406/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni-za-oblvidinvracamontanapleven

Земеделска земя купувам от собственик 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/60405/zemedelska-zemya-kupuvam-ot-sobstvenik--do-1000lvv-zavisimost-ot-rayona

32GB USB Flash
32GB USB Flash, HAMA Vilitas, USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/60404/32gb-usb-flash

Edimax EK-PA2C
Edimax EK-PA2C, 2-Port PS/2 Cable KVM Switch
http://obiavidnes.com/obiava/60403/edimax-ek-pa2c

Газови котли, комбинирани котли от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Газови котли, комбинирани котли от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60402/gazovi-kotli-kombinirani-kotli--ot-businessbg

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системите „Aprender portugues” или
друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60401/portugalski--ezik--individualno-obuchenie
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ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език в удобно за курсистите и преподавателя време
и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга система по избор. В процеса на обучение
се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика,
необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60400/italianski--ezik--individualno-obuchenie

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60399/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” , „Em neu” или система по избор, всички нива. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
немски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60398/nemski-ezik--individualno-obuchenie

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Headway или друга система по
избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване
на английски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http//www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60397/angliyski-ezik--individualno-obuchenie
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ФРЕНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена: 10 лева на
учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60396/frenski--ezik--individualno-obuchenie

ФИНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В процеса на обучение се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен
на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на фински език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714495, 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60395/finski-ezik--individualno-obuchenie

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите
"Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене
на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на унгарски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60394/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски за начинаещи. Курсът се провежда по
системата Falar, Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Нивото въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване.
Продължителност 50 учебни часа, вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 23.04.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg

Страница 34/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.04.2013

http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60393/kurs-po-brazilski-portugalski-----za-nachinaeshti

Промоция интериорни врати
Фирма Еслайн предлага стилни и качествени
интерирони врати.ЦЕНИ ЗАПОЧВАЩИ ОТ 189 лв.Предлагаме
разнообразие от цветове и модели.Размери на вратите с касата-68,78,88 ширина ,204 дължина с възможност за
корекция.В комплекта се включват – каса,первази,крило,гумени
плътнения,3 бр панти,брава,дръжки,секретен
патрон.Варите са изработени от HDF 6 мм плоскости,които са 10 пъти по плътни от обикновената
дървесина.Покритие-машинно поставено топлопренесено PVC фолио. Има варианти за права или обла каса и
первази.Вратите са налични на склад.Бързи доставки.
http://obiavidnes.com/obiava/60392/promociya-interiorni--vrati

Официален вносител на врати предлага дистирбуторство
Блиндирани врати на едро и дребно от официален представител на STARCELIK за цяла България.Всички врати
притежават сертификати за качество,отоговарят на съвременните стандарти за една стабилна входна
врата.Предлагаме голямо разнообразие от цветове и модели. . Висока степен на сигурност с две заключващи системи и
трето допълнително резе. Използваните матерали са с високо качество-MDF ламинат,метални части с дебелина 1,2 мм,
4х4 стоманетна констрикция Всички врати са напълно шумо и топлоизолирани.Широкообхватна каса с первази и от
двете страни.Подходящи както за апартаменти,така и за къщи. При нужда се изработва врата и по индивидуални
размери.Постоянно поддрържана наличност в скалдовете в София,Варна,Пловдив.Бързи доставки в рамките на цялата
страна.
http://obiavidnes.com/obiava/60391/oficialen-vnositel-na-vrati-predlaga-distirbutorstvo

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/60390/30-50-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
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/60389/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

Обучение с ваучери по схема АЗ МОГА
"Обучение с ваучери по схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ.
Езикова школа АЙЛИ е одобрен доставчик на услуги и предлага курсове по английски, испански, френски, руски, гръцки,
немски, италиански език с ваучери по схема АЗ МОГА. Курсовете са с продължителност от 300 учебни часа, в рамките на
които се покриват 3 нива по Европейската Езикова Рамка. След края на всяко ниво курсистите полагат изпит и
получават сертификат. Цялото обучение, както и всички учебни материали, се покриват от стойността на ваучера курсистите не доплащат АБСОЛЮТНО НИЩО. Школата разполага с три учебни бази в центъра на София - до пл.
Славейков, до театър ""Сълза и Смях"" и зад Централни Хали. Дневни, вечерни и съботно-неделни групи.
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu"
http://obiavidnes.com/obiava/60388/obuchenie-s-vaucheri-po-shema-az-moga

Индивидуални уроци по английски, немски, италиански, гръцки, испански, руски и френски
език
"Езикова школа Айли предлага индивидуални уроци по английски, немски, испански, италиански, гръцки, руски и френски
език. Занятията се провеждат в удобно за курсиста време. Може да се работи и по система, избрана от Вас. При
индивидуалното обучение за един и същ период се взима до 100% повече материал в сравнение с обучението в група.
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu"
http://obiavidnes.com/obiava/60387/individualni-uroci-po-angliyski-nemski-italianski-grycki-ispanski-ruski-i-f

Вечерен курс по руски език за начинаещи
"Езикова школа ""Айли"" стартира Вечерен курс по Руски език, I ниво. Курсът се провежда по системата Диалог с
Росией, най-утвърдената и доказана система за преподаване на Руски език. Продължителността на курса е 80 учебни
часа.
Начало на курса 20.05.2013
График на занятията:
Вторник и Четвъртък от 18:10 до 21:40 часа.
Цената на курса е 240 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
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За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu"
http://obiavidnes.com/obiava/60386/vecheren-kurs-po-ruski-ezik-za-nachinaeshti

Юридически английски език - ILEC
"Повишете квалификацията си!
Езикова школа Айли организира Съботно-неделен курс по юридически английски език. Особено подходящ е за хора,
работещи в правната сфера, както и за студенти по право. Работи се по системата ILEC - специално разработена за
подготовка за изпита ILEC. ILEC е единствения международно признат сертификат за юридически английски език,
даващ много перспективи за всеки юрист, по света и у нас. Продължителността на курса е 80 учебни часа.
Начало на курса 20.04.2013
График на занятията:
Събота и Неделя от 16:00 до 19:00 часа.
Цената на курса е 320 лв!
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu"
http://obiavidnes.com/obiava/60385/yuridicheski-angliyski-ezik---ilec

Съботно-неделен курс по френски език за начинаещи
"Езикова школа Айли стартира Съботно-неделен курс по Френски език, ниво А1. Курсът се провежда по системата
Campus, най-утвърдената и доказана система за преподаване на Френски език. Продължителността на курса е 80 учебни
часа.
Начало на курса 27.04.2013
График на занятията:
Събота и Неделя от 10:00 до 13:40 часа.
Цената на курса е 220 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu"
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http://obiavidnes.com/obiava/60384/sybotno-nedelen-kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Вечерен курс по немски език ниво А.1.1
"Курс по немски език за начинаещи! Езикова школа ""Айли"" стартира Вечерен курс по Немски език, ниво A.1.1. Курсът се
провежда по системата Berliner Platz 1. Продължителността на курса е 60 учебни часа.
Начало на курса 23.04.2013
График на занятията:
Вторник и Четвъртък от 18:00 до 21:00 часа.
Цената на курса е 180 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu"
http://obiavidnes.com/obiava/60383/vecheren-kurs-po-nemski-ezik-nivo-a11

Вечерен курс по италиански език ниво A1
"Езикова школа ""Айли"" стартира Вечерен курс по Италиански език, за начинаещи. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano, най-утвърдената и доказана система за преподаване на Италиански език. Продължителността на
курса е 80 учебни часа.
Начало на курса 09.05.2013
График на занятията:
Вторник и Четвъртък от 18:00 до 21:00 часа.
Цената на курса е 260 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu"
http://obiavidnes.com/obiava/60382/vecheren-kurs-po-italianski-ezik-nivo-a1

Интензивен курс по гръцки език ниво А1+A2
"ПРОМОЦИЯ - курс по Гръцки език, ниво А1+А2. Курсът се провежда по системата Епикинонисте елиника,
най-утвърдената и доказана система за преподаване на Гръцки език. Продължителността на курса е 132 учебни часа.
Начало на курса 13.05.2013
График на занятията:
Понеделник, Сряда, Петък от 14:00 до 17:40 часа.
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Цената на курса е 360 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
- промоцията е валидна до края на м. март
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu"
http://obiavidnes.com/obiava/60381/intenziven-kurs-po-grycki-ezik-nivo-a1a2

Съботно-неделен курс по английски език за начинаещи
"Езикова школа ""Айли"" стартира Съботно-неделен курс по Английски език, Elementary. Курсът се провежда по
системата New New Headway. Продължителността на курса е 100 учебни часа. В курса се засягат 4-те основни езикови
компонента: говорене, слушане с разбиране, четене и писане.
Начало на курса 11.05.2013
График на занятията:
Събота и Неделя от 14:00 до 17:40 часа.
Цената на курса е 275 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
- доведи приятел - получаваш 10% отстъпка
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu"
http://obiavidnes.com/obiava/60380/sybotno-nedelen-kurs-po-angliyski-ezik-za-nachinaeshti

Съботно-неделен курс по италиански език ниво A1
"Езикова школа ""Айли"" стартира Съботно-неделен курс по Италиански език, за начинаещи. Курсът се провежда по
системата Progetto Italiano, най-утвърдената и доказана система за преподаване на Италиански език.
Продължителността на курса е 80 учебни часа.
Начало на курса 20.04.2013
График на занятията:
Събота и Неделя от 10:00 до 13:30 часа.
Цената на курса е 260 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82

Страница 39/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.04.2013

тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu"
http://obiavidnes.com/obiava/60379/sybotno-nedelen-kurs-po-italianski-ezik-nivo-a1

Съботно-неделен курс по италиански език ниво A2
"Езикова школа ""Айли"" стартира Съботно-неделен курс по Италиански език, ниво А2. Курсът се провежда по
системата Progetto Italiano, най-утвърдената и доказана система за преподаване на Италиански език.
Продължителността на курса е 80 учебни часа.
Начало на курса 20.04.2013
График на занятията:
Събота и Неделя от 14:00 до 17:40 часа.
Цената на курса е 260 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu"
http://obiavidnes.com/obiava/60378/sybotno-nedelen-kurs-po-italianski-ezik-nivo-a2

Кампания „Дари – Купи“ на фондация Ейнджълс
Новият председател на Фондация" Ейнджълс" клон София Красимира Марчева вече може да се похвали с първата си
кампания "Купи и Дари". Благотворителната акция се състоя на 13.04.2013 в столичните магазин Пикадили в Търговски
комплекс Сити център и в Mall of Sofia .Целта на кампанията и този път беше събиране на хранителни продукти за деца
в неравностойно положение. Общата сума на събраните продукти е 322,47 лв .Те ще бъдат дарени на ССУ с детска
градина за деца с увреден слух " проф. Д-р Дечо Денев" и ДАР - Свети Никола. В кампанията взеха участие Ангелите на
Фондацията -Борис Гълъбов, Гергана Григорова, Елена Иванова и естествено г-жа Красимира Марчева.
Фондация "Ейнджълс" благодари на всички включили се в инициативата и е готова за нови добри каузи в името на
детската усмивка !
http://obiavidnes.com/obiava/60377/kampaniya-dari--kupi-na-fondaciya-eyndjyls

Интензивен курс по италиански език ниво A1+A2
"Езикова школа ""Айли"" стартира курс по Италиански език, ниво А1+А2. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano - 2-ра част, най-утвърдената и доказана система за преподаване на Италиански език.
Продължителността на курса е 140 учебни часа.
Начало на курса 22.04.2013
График на занятията:
Понеделник, Сряда, Петък от 09:30 до 13:10 часа.
Цената на курса е 360 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
- разсрочено плащане
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- преподавател - филолог
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu"
http://obiavidnes.com/obiava/60376/intenziven-kurs--po-italianski-ezik-nivo-a1a2

Вечерен курс по френски език ниво А1
"Езикова школа Айли стартира Вечерен курс по Френски език, ниво А1. Курсът се провежда по системата Campus. Това
е най-модерната система за преподаване на Френски език, с включени множество диалози и съвременни теми.
Продължителността на курса е 80 учебни часа.
Начало на курса 16.04.2013
График на занятията:
Вторник и Четвъртък от 18:00 до 21:00 часа.
Цената на курса е 220 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu"
http://obiavidnes.com/obiava/60375/vecheren-kurs-po-frenski-ezik-nivo-a1

Разговорен курс по френски език ниво след ниво В1/В2
"Езикова школа Айли стартира Съботно-неделен курс по Френски език, ниво B2.2. Курсът се провежда по системата
Campus. Това е най-модерната система за преподаване на Френски език, с включени множество диалози и съвременни
теми. Продължителността на курса е 60 учебни часа.
Начало - 11.05.2013
График на занятията:
Събота и Неделя от 10:00 до 13:00 часа.
Цената на курса е 220 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
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http://www.uroci.eu"
http://obiavidnes.com/obiava/60374/razgovoren--kurs-po-frenski-ezik-nivo-sled-nivo-v1v2

Вечерен курс по френски език ниво A2
"Езикова школа Айли стартира Вечерен курс по Френски език, ниво А2. Курсът се провежда по системата Campus,
най-утвърдената и доказана система за преподаване на Френски език. Продължителността на курса е 80 учебни часа.
Начало на курса 22.04.2013
График на занятията:
Понеделник и Сряда от 18:00 до 21:30 часа.
Цената на курса е 240 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu"
http://obiavidnes.com/obiava/60373/vecheren-kurs-po-frenski-ezik-nivo-a2

Дневен курс по немски език за начинаещи
"Езикова школа ""Айли"" стартира курс по Немски език, ниво А1. Курсът се провежда по системата Berliner Platz,
най-утвърдената и доказана система за преподаване на Немски език. Продължителността на курса е 100 учебни часа.
Начало на курса 13.05.2013
График на занятията:
Понеделник, Сряда, Петък от 10:00 до 13:40 часа.
Цената на курса е 290 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu"
http://obiavidnes.com/obiava/60372/dneven-kurs-po-nemski-ezik--za-nachinaeshti

Съботно-неделен курс по испански език ниво A1
"Езикова школа ""Айли"" стартира Съботно-неделен курс по Испански език, ниво А1. Курсът се провежда по системата
Nuevo Espanol 2000, най-утвърдената и доказана система за преподаване на Испански език. Продължителността на
курса е 60 учебни часа.
Начало на курса 20.04.2013
График на занятията:
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Събота и Неделя от 10:00 до 13:40 часа.
Цената на курса е 180 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu"
http://obiavidnes.com/obiava/60371/sybotno-nedelen-kurs-po-ispanski-ezik-nivo-a1

5 в 1 безжични слушалки за MP3, компютър, телевизия, CD, DVD
Безжични слушалки : Безжичен прием от всеки електрически уред с аудио изход, като например звук от телевизия,
компютър, игри, DVD плейър, VCD плейър, аудио устройства, MP3 плейър, както и CD плейър. Какво ще направите, ако е
вашата любима телевизионна програма, но смущаваш другите? Използването на безжичната слушалка ви позволява да
гледате телевизия бе да пречите на околните.
Безжични мрежи Чат: Това е добър аудио-чат инструмент, предвижда безкрайно удоволствие
FM радио: Слушалките могат да бъдат използвани като FM радио отделно, търсене и канали за автоматично
заключване.
Кабелен слушалка: Оборудвани с аудио кабел, приемникът може да се използва като кабелна слушалка.
· Безжичен мониторинг: Поставете предавателя близо до бебе, възрастни хора и болните хора, които се нуждаят от
грижа, и звукът може да бъде изслушан с приемник.
Цветове: Черно (както показва снимка)
Спецификация :Предавател, захранван от: 2 х ААА батерии (включени в комплекта)
Предавател поддържа дистанция: 30 м
Слушалки, захранвани от: 2 х ААА батерии (включени в комплекта)
Какво получавате:
1 х безжични слушалки.
1 х FM трансмитер (със стойката).
1 х аудио-кабел.
1 х Ръководство за потребителя
http://obiavidnes.com/obiava/60370/5-v-1-bezjichni-slushalki-za-mp3-kompyutyr-televiziya-cd-dvd

DVR/HD камера за автомобил
Два диода осветяващи записа в тъмното
2" цветен LCD дисплей, предаващ видео в реално време
Видео резолюция 1280X960
180 градуса въртене на камерата
270 градуса въртене на екрана
Функция против прекъсване на запис при разклащане
Памет: поддържа микро SD карти с памет до 32GB ( не е включена в комплекта )
Удобен , тънък дизайн, започва да записва автоматично щом се включи
Поддържа показване на време и дата на дисплея
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Характеристики:

Език: Английски, Руски, Японски, Китайски
Цвят: черен
Тегло: 91 г
Размери: 98 x 50 x 20 мм
Сензор: CMOS
Ъгъл: 140 ° ултра широк ъгъл на снимане
Резолюция на снимките: до 1280x960 пиксела
Изображения: JPG
Видео HD резолюция: 640 x 480, 720 x 480 , 1280 x 960 пиксела
кадри в секунда: 30 FPS
Видео формат: AVI
Слот за външна памет: micro SDHC / TF карта памет до 32GB
Дисплей: 2 инчов LCD цветен, въртящ се на 270 градуса
Инртерфейс: USB 2.0
Оп. система: съвместима с Windows XP, Windows 7
Захранване: 12V от автомобила както и собствена презареждаема литиево-йонна батерия
Вградена анти вибрационна функция
Настройка на лещата: въртене до 180 градуса
Фокусно разстояние: 10cm ~ безкрайност
Настройка на екрана: може да се върти на 270 градуса
Датчик за движение: да, режим вкл / изкл
LED светлини: автоматично засичат дали е светло или тъмно

Комплекта съдържа:

1 x камера за автомобил
1 x зарядно 12V
1 x Стойка за закрепяне на стъкло
1 x usb кабел
1 x зарядно за 220V
1 x упътване на английски
http://obiavidnes.com/obiava/60369/dvrhd-kamera-za-avtomobil

Съботно-неделен курс по испански език ниво A2
"Езикова школа ""Айли"" стартира Съботно-неделен курс по Испански език, ниво А2. Курсът се провежда по системата
Nuevo Ven, най-утвърдената и доказана система за преподаване на Испански език. Продължителността на курса е 80
учебни часа.
Начало на курса 20.04.2013
График на занятията:
Събота и Неделя от 09:30 до 13:10 часа.
Цената на курса е 240 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
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ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu"
http://obiavidnes.com/obiava/60368/sybotno-nedelen-kurs-po-ispanski-ezik-nivo-a2

Вечерен курс по италиански език ниво B1
"Езикова школа ""Айли"" стартира Вечерен курс по Италиански език, ниво B1. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano - 2-ра част, най-утвърдената и доказана система за преподаване на Италиански език на чужденци.
Продължителността на курса е 80 учебни часа.
Начало на курса 13.05.2013
График на занятията:
Понеделник и Сряда от 18:05 до 21:05 часа.
Цената на курса е 260 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
- разсрочено плащане
- преподавател - филолог
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu"
http://obiavidnes.com/obiava/60367/vecheren-kurs-po-italianski-ezik-nivo-b1

Уроци по математика
"Езикова школа АЙЛИ предлага индивидуално обучение по математика: подготовка за контролни и класни работи,
помощ за материала от учебния срок, подготовка за изпитите след 7-ми клас. Обучението е в индивидуална форма, в
удобно за учащия време.
Цени:
Модул от 20 учебни часа - 240лв.
Модул от 40 учебни часа - 440лв.
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu"
http://obiavidnes.com/obiava/60366/uroci-po-matematika

Вечерен курс по английски език за начинаещи
"Езикова школа Айли стартира Вечерен курс по Английски език, Elementary. Курсът се провежда по системата New New
Headway, най-утвърдената и доказана система за преподаване на Английски език. Продължителността на курса е 100
учебни часа.
Начало на курса 22.04.2013
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График на занятията:
Понеделник и Сряда от 18:00 до 21:30 часа.
Цената на курса е 275 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu"
http://obiavidnes.com/obiava/60365/vecheren-kurs-po-angliyski-ezik-za-nachinaeshti

Дневен курс по френски език ниво А1 и А2
"Ново! Интензивен курс по френски език:
- 2 нива по европейската езикова рамка
- в рамките на един месец
- по системата Campus - най-съвременната система за преподаване на Френски език
- видео обучение, аудио материали, множество диалози
Начало на курса 22.04.2013
График на занятията:
Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък от 14:00 до 17:40 часа.
Цената на курса е 370 лв!
И още:
- всеки втори член на семейство, записал същия курс, получава 10% отстъпка
- доведи свой познат и получаваш 10% отстъпка
За повече информация:
GSM: 0899 654 492
тел. (02) 981 88 82
тел. (02) 480 91 17
ICQ: 207 998 114
ул. Гладстон 53
SKYPE: aily_school
e-mail: office@uroci.eu
http://www.uroci.eu"
http://obiavidnes.com/obiava/60364/dneven-kurs-po-frenski-ezik-nivo-a1-i-a2

Отоплителни уреди, конвертори, вентилаторни печки от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Отоплителни уреди, конвертори, вентилаторни печки от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60363/otoplitelni-uredi-konvertori-ventilatorni-pechki--ot-businessbg

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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/60362/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
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/60361/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

Къртене тухла, бетон, Изхвърляне на строителен отпадък, извозване на боклуци, Чистене
Мазета, Тавани. Безплатен оглед.0899251143
Къртене тухла, бетон, Изхвърляне на строителен отпадък, извозване на боклуци, Чистене Мазета, Тавани. Безплатен
оглед.0899251143
http://obiavidnes.com/obiava/60360/kyrtene-tuhla-beton-izhvyrlyane-na-stroitelen-otpadyk-izvozvane-na-bokluci-chi

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
http://obiavidnes.com/obiava/60359/distributori-na-blindirani-vrati

Интериорни врати на достъпни цени
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.
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http://obiavidnes.com/obiava/60358/interiorni-vrati-na-dostypni-ceni

Ново поколение 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/60357/novo-pokolenie-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.
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/60356/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/60355/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от
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ДЛЪЖНОСТ и ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
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/60354/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/60353/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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/60352/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/60351/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
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/60350/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-
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Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022/ P1005/1006/1505/4/4+/5
Цени за зареждане с ДДС:
HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022, Зареждане на тонер касета за 2000 копия –
36.00 лв.
HP P1005/ P1006, Зареждане на тонер касета за 1500 копия – 36.00 лв.
HP P1005/ P1006, Зареждане на тонер касета за 700 копия /стартова/ - 33.60 лв.
HP P1505, Зареждане на тонер касета за 1000 копия /стартова/ - 33.60 лв.
HP P1505, Зареждане на тонер касета за 2000 копия – 36.00 лв.
HP 4/4+/5, Зареждане на дълбока тонер касета за 8800 копия – 62.40 лв.
HP 4/4+/5, Зареждане на плитка тонер касета за 6800 копия – 52.80 лв.
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техwww.arbikas.comника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери;
http://obiavidnes.com/obiava/60349/zarejdane-na-toner-kaseti

ИПКА ЕООД / IPKA - ВНОС И ДИСТРИБУЦИЯ НА ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА
KFLEX (K-FLEX) И ISOLINE (ИЗОЛАЙН) ЗА БЪЛГАРИЯ
Фирма ИПКА ЕООД е основен дистрибутор за България на широка гама продукти за термична изолация, шумоизолация и
звукоизолация от еластомерна микропореста гума kflex (кфлекс), подходяща за отопление, вентилация, климатизация и
хладилна техника. Ние сме представител на италианската фирма L
http://obiavidnes.com/obiava/60348/ipka-eood--ipka---vnos-i-distribuciya-na-izolaciya-ot-mikroporesta-guma-kflex-k-

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/60347/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54258/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv
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Товарни превози с бус до 1500 кг
607234
http://obiavidnes.com/obiava/60345/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 7720 Special Edition N1704 двуядрен Intel® Core™ i5 3210M
2.5/3.1GHz
17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 7720 Special Edition N1704 двуядрен Intel® Core™ i5 3210M 2.5/3.1GHz, FULL HD LED
Display & GeForce GT 650M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, 4xUSB3.0, Linux, 3.28kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/60344/173-4394-cm-dell-inspiron-7720-special-edition-n1704-dvuyadren-intel-core-

17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 7720 Special Edition N1706 четириядрен Intel® Core™ i7 3630QM
2.4/3.4GHz
17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 7720 Special Edition N1706 четириядрен Intel® Core™ i7 3630QM 2.4/3.4GHz, FULL HD LED
Display & GeForce GT 650M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, 4xUSB3.0, Linux, 3.28kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/60343/173-4394-cm-dell-inspiron-7720-special-edition-n1706-chetiriyadren-intel-cor

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G580 59-362258
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G580 59-362258, Metal Brown, двуядрен Intel® Core™ i3 2348M 2.3GHz, HD LED Display &
GeForce 710M 1GB (HDMI), 4GB, 500GB, 2xUSB3.0, DOS, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/60342/156-3962-cm-lenovo-ideapad-g580-59-362258

Интересни факти за Battle of Malta 2013 !
Няма по-добро събитие в покер средите от Battle of Malta 2013 за което се готвят всички про-та! Огранизаторите от
PokerListings са се погрижили да има игри достъпни за всички Holdem играчи от света!
http://obiavidnes.com/obiava/60340/interesni-fakti-za-battle-of-malta-2013--

Интересни факти за Battle of Malta 2013 !
Заповядайте на престижният покер турнир Battle of Malta 2013 който ще се осъществи в края на месец Септември!
Турнирът по Poker организиран от PokerListing е един от най-добрите за годината!
http://obiavidnes.com/obiava/60339/interesni-fakti-za-battle-of-malta-2013--

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/60337/30-50-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/60336/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/60335/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Арматура за баня, смесители, санитарен фаянс от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Арматура за баня, смесители, санитарен фаянс от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60333/armatura-za-banya-smesiteli-sanitaren-fayans--ot-businessbg

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"
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тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/60331/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-fox--bylgariya-0888400413--tochniyat-izbor

Почистваща техника от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Почистваща техника от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60330/pochistvashta-tehnika--ot-businessbg

Магазини за мебели от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Магазини за мебели от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/60329/magazini-za-mebeli-ot-businessbg

Мебелни материали, мебелен обков от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Мебелни материали, мебелен обков от
бизнес каталог N1 в България

BUSINESS.bg -

http://obiavidnes.com/obiava/60328/mebelni-materiali-mebelen-obkov-ot-businessbg

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

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/60327/shtandove-vitrini-shtenderi-ot-businessbg

Оборудване на стадиони и спортни комплекси
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Оборудване на стадиони и спортни комплекси от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60326/oborudvane-na-stadioni-i-sportni-kompleksi

Седалки за киносалони, концертни зали, театри
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Седалки за киносалони, концертни зали, театри от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60325/sedalki-za-kinosaloni-koncertni-zali-teatri

Мебели за магазини от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Мебели за магазини от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/60324/mebeli-za-magazini-ot-businessbg

МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ
МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ– гр. Гоце Делчев, оказва помощ на населението със своята квалифицирана диагностична
практика, рехабилитация и лечебни предписания. Сградата има 11 отделения и 185 места. Вътрешно отделение,
неврологично отделение, хирургично, акушеро-гинекологично и т.н. Качество в лечението се постига и чрез
приемно-консултативния кабинет и клиничната лаборатория, които се помещават в диагностично-консултативния
блок. Медицинският персонал е квалифициран, апаратурата съвременна, базата удобна за пациентите. Болницата
работи със Здравната каса. Записвания и въпроси задайте на място или на телефоните: гр. Гоце Делчев, ул. Стара
планина 54, 0751 602 44, 0751 602 41, http://www.lechebnizavedenia.com/mbal/gradove/recl/mbal_goce_delchev.
http://obiavidnes.com/obiava/60323/mbal-ivan-skenderov
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Мебели за училища, мебели за детски градини
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Мебели за училища, мебели за детски градини, детски ясли
от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60322/mebeli-za-uchilishta-mebeli-za-detski-gradini

VIP Инсайтинг интензивно дишане (IBI) 24-25.04.2013
ДИШАЙ И ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!
СЕМИНАРИ ПО ИНСАЙТИНГ ИНТЕНЗИВНО ДИШАНЕ (IBI)
ТРАДИЦИЯ И ОРИГИНАЛНОСТ
Заповядайте на:
24 и 25 април - 19 часа
Моля, желаещите да заявят участието си предварително, тъй като местата са ограничени!
МОЩНА ДИХАТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТЯЛОТО И ПСИХИКАТА И
РАЗКРИВАНЕ НА ПЪЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА
ЛИЧНОСТТА
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.bg
http://www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/60321/vip-insayting-intenzivno-dishane-ibi-24-25042013

Антикварни мебели от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Антикварни мебели от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/60320/antikvarni-mebeli-ot-businessbg

Мебели по поръчка от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Мебели по поръчка от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/60319/mebeli-po-porychka-ot-businessbg

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

BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в

http://obiavidnes.com/obiava/60318/trybna-mebel-ot-businessbg

Ратанови мебели от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Ратанови мебели от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/60317/ratanovi-mebeli-ot-businessbg

НОВ ВЕК Заверка с Апостил
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:
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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/60316/nov-vek-zaverka-s-apostil

ЕЗИКОВА ШКОЛА ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ РОДИНА
ЕЗИКОВА ШКОЛА ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ РОДИНА – Стара Загора, е с дългогодишна практика и доказан
авторитет. Подготвителни курсове за FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS. Занятия за ученици. Английска детска градина за
най-малките – от три до шест години. Вечерна школа за 5 и 6-годишни. Опция за индивидуална подготовка по английски.
Безплатна проверка на нивото Ви преди започване на курс. Програма изготвена съобразно Общата европейска езикова
рамка. За повече информация или въпроси: гр. Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов 83, 042/ 626 078; 0888674882,
http://www.flcentre.eu.
http://obiavidnes.com/obiava/60315/ezikova-shkola-pri-narodno-chitalishte-rodina

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/60314/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

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:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
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• 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/60313/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

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/60312/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/60311/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/60310/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/60309/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/60308/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/60307/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/60306/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

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/60305/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/60304/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/
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60303/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Битови кукли от дърво от minibukbg.com
“Минибук ЕООД” е фирма, продължаваща стара утвърдена традиция, с основна дейност – изработка на оригинални,
ръчно произведени битови кукли от дърво. В сайта minibukbg.com може да откриете разнообразни дървени кукли с
магнити, кукли на хорце на дървена поставка, мъжки дървен мускал, женски дървен мускал, розоберачка, ямурлук и други
интересни продукти, носещи духа на българското. Ако сте решили да освежите домашния си уют или да зарадвате
приятел с частица от нашия фолклор, изберете българското, като посетите нашия сайт и се полюбувате на нашите
дървени творения - http://minibukbg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/60302/bitovi-kukli-ot-dyrvo-ot-minibukbgcom

Мебели от метал и ковано желязо от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Мебели от метал и ковано желязо от
бизнес каталог N1 в България

BUSINESS.bg -

http://obiavidnes.com/obiava/60301/mebeli-ot-metal-i-kovano-jelyazo-ot-businessbg

„Као-Техникс” ООД
Фирмата за производство на каучукови смеси „Као-Техникс” ООД – гр. Пазарджик е специализирана в производството
на каучукови смеси, гумено-текстилни маркучи, гуми за кари, водни съединения за автомобили и технически изделия.
http://obiavidnes.com/obiava/60300/kao-tehniks-ood

Мебели за градината от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Мебели за градината от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1
в България
http://obiavidnes.com/obiava/60299/mebeli-za-gradinata-ot-businessbg

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60298/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Щори-вътрешни, над 400 цвята, производство и монтаж до 7 дни
Производител съм на вътрешни щори вертикални, хоризонтални - алуминиеви и роло.
Предлагам монтаж и демонтаж на всички видове вътрешни щори, ремонт и смяна на платове на стари щори
Идвам на място, избирате си цвят, произвеждам Ви щорите и ги монтирам до 7 дни.
- безплатно взимане на размери
- безплатна консултация
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- безплатна доставка
* Над 400 цвята за избор
* Най-ниските цени
* Отлично качество, производство и монтаж
http://www.shtori-bg.freeoda.com
тел. 02/4711601
http://obiavidnes.com/obiava/60297/shtori-vytreshni-nad-400-cvyata-proizvodstvo-i-montaj-do-7-dni

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

BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в

http://obiavidnes.com/obiava/60296/sennici-tenti-ot-businessbg

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от
ДЛЪЖНОСТ и ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/60295/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.
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/60294/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/60293/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Вулканични камъни
Вулканични камъни
Релакс с горещи вулканични камъни ! Масажът с горещи камъни (стоун терапия),
е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване. При контакт с тялото предварително затоплените гладки
лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия,
добро здраве и душевна хармония. В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни?
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/60292/vulkanichni-kamyni

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.
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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://obiavidnes.com/obiava/60291/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

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.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
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http://obiavidnes.com/obiava/60290/magic-ex-hosemagicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pytisgynat-8

ЛЕПЕНКИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ** 10 бр. за 5,80 лв.
ОТСЛАБНЕТЕ С ЛЕПЕНКИТЕ „KIYESKI”- КИТАЙ
** ЛЕСНО, БЪРЗО, БЕЗВРЕДНО И ЕФЕКТИВНО ОТСЛАБВАНЕ ЗА 30 ДНИ!
** НАЙ-ЕВТИНИЯ НАЧИН ЗА ОТСЛАБВАНЕ ЗА ЕДИН КУРС ОТ 30 ДНИ!
Постигнете лесно, бързо и безвредно така желаната елегантна фигура използвайки натуралните и безвредни за
човешкото тяло лепенки за отслабване „Kiyeski”. Те съдържат масло от жожоба, жасмин и иглика, зелен чай на прах,
карнитин, какаово и ментово масло, смола, магнетит и др.
Лепенките за отслабване, колкото и да не е за вярване, могат да помогнат за намаляване на излишните килограми
точно там, където имате нужда от това. Те намаляват апетита и засилват метаболизма в умерени граници.
Резултатът е безболезнено и за сравнително кратко време ефективно отслабване.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Използват се 100% натурални продукти;
- Използва се съвременна нанотехнология. Прониквайки в тялото субстанцията на лепенките предизвиква изгаряне на
мастните клетки и намалява телесното тегло;
- Лепенките не са водоустойчиви и преди къпане се отлепват;
- Не трябва да се излагат на директна слънчева светлина;
- Кутия с 10 бр. лепенки са достатъчни за 10 дни, но за оптимално ефективен резултат на отслабване се препоръчва
курс от 30 дни.
НАЧИН НА УПОТРЕБА:
- Около пъпната област са разположени много важни акупунктурни точки. Затова терапията за отслабване започва
именно от там;
- Преди използване на лепенките почиствайте добре кожата около пъпа;
- Залепвайте по една лепенка всяка вечер и я отлепвайте на сутринта;
- Ако почувствате сърбеж или зачервяване на тялото, това е нормална реакция, дължаща се на изхвърлянето на
токсините;
- Залепвайте нова лепенка всеки ден в продължение на месец.
- За да не се предизвиква раздразнение на кожата, залепвайте на различни места;
- Лепенките не са водоустойчиви и ги отлепвайте преди къпане;
- За по-добро съхранение кутията да се държи затворена и лепенките да не се излагат на директна слънчева светлина.
Отслабването е строго субективен индивидуален процес и зависи от множество фактори, като: възраст, скорост на
метаболизъм, начин на хранене, видове заболявания, двигателна активност и много др. Съвсем нормално е някои хора да
отслабват много по-лесно и бързо, а други по-бавно и по-трудно.
Не очаквайте чудеса още на третия ден! Не случайно най-кратката програма е за 30 дни. След това ако сте доволни
от постигнатия резултат направете седмична почивка и повторете още един курс от 30 дни. Няма да съжелявате.
Не забравяйте да пиете вода! Пийте поне по 8 чаши вода на ден, с цел да помогнете на организма по-лесно да се
освободи от ненужните токсини!
Много хора допускат грешка, че не следят промяната в обиколките си, а следят само килограмите. Мастната тъкан е
лека и дори малко свалени килограми с лепенките може да означават голяма промяна в обиколките. Ето защо, освен
периодичното претегляне премервайте и обиколките: талия, ханш, бедра, ръце, врат и т.н. Направете табличка с
теглото и обиколките контролно на 7-я, 14, 21 и 30-я ден. Правете го винаги сутрин, на гладно, веднага след събуждане,
облечени по един и същи начин, на един и същи кантар, за да може резултатът да е сравнително точен.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ЦЕНА 5,80 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса

Страница 65/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.04.2013

при получаване от офиса 4,30 лв., до адрес 5,40 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт 6,70 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0879/268 786
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/60289/lepenki-za-otslabvane-10-br-za-580-lv

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

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 7520 Special Edition N1605
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 7520 Special Edition N1605, четириядрен Intel® Core™ i7 3632QM 2.2/3.2GHz, FULL HD LED
Display & AMD Radeon™ HD 7730M 2GB DDR3 (HDMI), 8GB, 1TB, Linux, 2.76kg, 3г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/60288/156-3962-cm-dell-inspiron-7520-special-edition-n1605

7" (17.78 cm) ACER Iconia B1-A71 таблет
7" (17.78 cm) ACER Iconia B1-A71 таблет, GPS, Multi-Touch Display, двуядрен MTK 8317/T 1.2GHz, 512МB RAM, 16GB
вградена памет, 802.11n, bluetooth, Android 4.1, 320g., 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/60287/7-1778-cm-acer-iconia-b1-a71-tablet

15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-53234G1TMaii двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2GHz
15.6" (39.62 cm) ACER V3-571G-53234G1TMaii двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2GHz, HD LED Display & GeForce
730M 2GB (HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/60286/156-3962-cm-acer-v3-571g-53234g1tmaii-dvuyadren-intel-core-i5-3230m-263

Детективска Агенция Бургас Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
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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/60285/detektivska-agenciya-burgas-foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Частен детектив от агенция FOX
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/60284/chasten-detektiv--ot-agenciya-fox

Денонощна погребална агенция Свети Илиянко-2010
Денонощна погребална агенция Свети Илиянко 2010 извършва погребения ,кремации, панахиди, кетъринг, експресни
некролози , транспорт в страната и чужбина ,хладилна камеран цялостно административно обслужване, венци и цветя,
граждански и църковни ритуали, целогодишна подръжка на гроб и урнова ниша, при нужда осигуряване на лекар.За
контакти денонощно-0887248573 и 0876104856 гр. София Люлин 7 бул Петър Дертлиев 42 Грийн център етаж 2 офис 58
и гр. София ул. Козлодуй 25
http://obiavidnes.com/obiava/60283/denonoshtna-pogrebalna-agenciya-sveti-iliyanko-2010

ТЕХНО-ПЛАСТ ООД
ТЕХНО-ПЛАСТ ООД е фирма за производство на изделия от полиетилен, които се използват за нуждите на бита или
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промишлеността. Например контейнери за складиране на вода, химикали, нафта. Технология без заварачни шевове,
термоустойчиви, с давност поне тридесет години. Пречиствателни станции, цистерни. Съдовете са от качествени
полиетилени и ротационно ляти полимери. Сигурна херметичност, многократна употреба. За подробна информация:
гр.София, кв. Орландовци, ул.Одеса 34, 0888318448, 02-9367019, 02-9367348, http://www.techno-plast.net
http://obiavidnes.com/obiava/60282/tehno-plast-ood

Черна техника от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Черна техника от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/60281/cherna-tehnika--ot-businessbg

Щори, ролетни щори, комарници
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Щори, ролетни щори, комарници от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60280/shtori-roletni-shtori-komarnici

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/60279/korekt-parket

Библиотеки, етажерки, шкафове, гардероби
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Библиотеки, етажерки, шкафове, гардероби от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60278/biblioteki-etajerki-shkafove-garderobi

Маси, столове, мебели от масив от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Маси, столове, мебели от масив от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60277/masi-stolove-mebeli-ot-masiv-ot-businessbg

Мека мебел, Мебели от Еко Кожа от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Мека мебел, Мебели от Еко Кожа от
бизнес каталог N1 в България

BUSINESS.bg -

http://obiavidnes.com/obiava/60276/meka-mebel-mebeli-ot-eko-koja-ot-businessbg

Люто ООД - строителство на басейни
Люто ООД е фирма с над 20-годишен опит в дейности свързани с басейни. Занимаваме се също така с полагане на
хидроизолации за плоски покриви или езера, продажба на изделия съставени от PVC брезенти – сенници, баражи за реки и
други. Проектираме също така и водни съоръжения на холандската фирма VAN EGDOM.
http://lutobg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/60275/lyuto-ood---stroitelstvo-na-baseyni
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Мека Мебел по Поръчка от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Мека Мебел по Поръчка от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60274/meka-mebel-po-porychka-ot-businessbg

Поставяне на масивен паркет
Лакиране с полиуретанови двукомпонентни лакове. Това е само част от услугите на фирма Топ Паркет. Ние сме фирма
за циклене на паркет, която разполага с богат опит. Телефон за контакти: 0887 235352
http://obiavidnes.com/obiava/60273/postavyane-na-masiven-parket

Качествени преводи в София
Преводаческа агенеция „ Нов Век – 2“ ЕООД предлага официални преводи на лични и фирмени документи. Независимо от
естеството на превод, осигурява качествени преводи с техническа, икономическа, счетоводна, юридическа и медицинска
тематика. НОВ ВЕК работи с лицензирани и опитни преводачи, извършващи преводи от и на повече от 35 езика.
Осъществява заверки с Апостил и „подписа на преводача“ в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на
външните работи и легализация във всички чужди посолства в Република България. За въпроси и поръчки не се колебайте
да свържете с нас.
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/60272/kachestveni-prevodi-v-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 !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60271/30-50-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 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
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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://obiavidnes.com/obiava/60270/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/60269/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/60268/obzavejdane-za-antreta-ot-businessbg

Детективска агенция Аякс -Пловдив Стара Загора Ямбол Сливен
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
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/60267/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.
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http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/60266/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

Дребна бяла техника от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Дребна бяла техника от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1
в България
http://obiavidnes.com/obiava/60265/drebna-byala-tehnika--ot-businessbg

Предлагаме инкубатори за люпене на яйца на изгодни цени!
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца за цялата страна,
полуавтоматични тип люлка, за 35 яйца,за 55 яйца, за 100 яйца,
и най-големите който предлагаме за 150 яйца по желание на клиента
на изгодни цени.На люлката няма гнезда и поради това в инкубатора
могат да се слагат яйца независимо от тяхната големина.
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
http://obiavidnes.com/obiava/60264/predlagame-inkubatori-za-lyupene-na-yayca-na-izgodni-ceni

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/60263/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

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/60262/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz
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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/60261/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/60260/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Уроци по математика за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по математика за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по
математика. Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 12 лв.на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60259/uroci-po-matematika-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Уроци по немски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по немски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва помощ
при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/60258/uroci-po-nemski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Уроци по английски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по английски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60257/uroci-po-angliyski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Уроци по ПОРТУГАЛСКИ за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по португалски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60256/uroci-po-portugalski-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Уроци по испански език за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по испански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60255/uroci-po-ispanski-ezik-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

Уроци по ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по френски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно за учениците време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60254/uroci-po-frenski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas
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Уреди за баня, душ кабини, санитарна керамика
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Уреди за баня, душ кабини, санитарна керамика от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60253/uredi-za-banya-dush-kabini-sanitarna-keramika

Уроци по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по италиански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60252/uroci-po-italianski-ezik-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

Край на главоболието и мигрената с Cefaly
Cefaly е нов медицински тестван и изпитан продукт, който лекува главоболие, мигрена и спомага за преодоляване на
ежедневно напрежение. Клинично доказано намалява болката с 65%. Виж повече тук: http://ow.ly/k6Nzc
http://obiavidnes.com/obiava/60251/kray-na-glavobolieto-i-migrenata-s-cefaly

Съботен курс по италиански език А2
Учебен център Орбис предлага съботен курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Продължителността на курса е 80 часа, провежда се в събота от 14.00 до 17.00 часа. Цена: 250лв. Начало: 11 май.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60250/syboten-kurs-po-italianski-ezik-a2

Неделен курс по италиански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда всяка неделя от 14.00 до 17.00 часа. Цена: 250 лева. Начало:
12.05.2013г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60249/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – първо ниво
Учебен център Орбис организира курс по френски език по системата ECHO, начално ниво. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало: 24.04.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60248/kurs-po-frenski-ezik--pyrvo-nivo

Съботен курс по румънски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по румънски език по системата PULS, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на румънски
език. Курсът се провежда един път в седмицата – събота от 14.00 до 17.00 ч., всичко 80 учебни часа. Цена – 250 лв.
Начало: 20.04.2013
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60247/syboten-kurs-po-rumynski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по фински език, първо ниво по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в сряда и петък
от 18.30 до 20.30 часа, всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало: 24.04.2013г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60246/kurs-po-finski-ezik--nivo-a1

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски за начинаещи. Курсът се провежда по
системата Falar, Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Нивото въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване.
Продължителност 50 учебни часа, вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 23.04.2013г.
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Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60245/kurs-po-brazilski-portugalski-----za-nachinaeshti

Нов управител във Фондация Ейнджълс – клон София
Г-жа Красимира Марчева – главен счетоводител на „Ай Еф Джи Лизинг” АД отскоро заема длъжността управител на
Фондация „Ейндълс” – клон София. Доверието и е гласувано от председателят на фондацията Ивелин Кючуков за
периода 2013-1014г. Той изказа своите благодарности на досегашния управител Милен Гошин за съвместна работа и му
пожела още много реализирани благотворителни проекти, с които да изгреят много детски усмивки! Председателят
Ивелин Кючуков и новият управител Красимира Марчева направиха своя обща снимка с надежда през периода
2013-2014г. да бъдат осъществено много нови благотворителни акции, с които да помогнат на деца и възрасти в
неравностойно положение. Защото заедно можем повече!!!
http://obiavidnes.com/obiava/60244/nov-upravitel-vyv-fondaciya-eyndjyls--klon-sofiya

Матраци и подматрачни рамки от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Матраци и подматрачни рамки от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60243/matraci-i-podmatrachni-ramki-ot-businessbg

Уреди за вграждане от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Уреди за вграждане от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1
в България
http://obiavidnes.com/obiava/60242/uredi-za-vgrajdane-ot-businessbg

Обзавеждане за Спални от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Обзавеждане за Спални от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60241/obzavejdane-za-spalni-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/60240/30-50-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/60239/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/60238/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
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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/60237/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Обзавеждане за Баня от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Обзавеждане за Баня от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1
в България
http://obiavidnes.com/obiava/60236/obzavejdane-za-banya-ot-businessbg

Зареждане на тонер касети
Зареждане на тонер касети за HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022/ P1005/1006/1505/4/4+/5
Цени за зареждане с ДДС:
HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022, Зареждане на тонер касета за 2000 копия –
36.00 лв.
HP P1005/ P1006, Зареждане на тонер касета за 1500 копия – 36.00 лв.
HP P1005/ P1006, Зареждане на тонер касета за 700 копия /стартова/ - 33.60 лв.
HP P1505, Зареждане на тонер касета за 1000 копия /стартова/ - 33.60 лв.
HP P1505, Зареждане на тонер касета за 2000 копия – 36.00 лв.
HP 4/4+/5, Зареждане на дълбока тонер касета за 8800 копия – 62.40 лв.
HP 4/4+/5, Зареждане на плитка тонер касета за 6800 копия – 52.80 лв.
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техwww.arbikas.comника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери;
http://obiavidnes.com/obiava/60235/zarejdane-na-toner-kaseti
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Хидрофобен ШПЕРПЛАТ ДИРЕКТЕН ВНОСИТЕЛ - 42лв
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/60234/hidrofoben-shperplat-direkten-vnositel---42lv

ЛЕПЕНКИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ** 10 бр. за 5,80 лв.
ОТСЛАБНЕТЕ С ЛЕПЕНКИТЕ „KIYESKI”- КИТАЙ
** ЛЕСНО, БЪРЗО, БЕЗВРЕДНО И ЕФЕКТИВНО ОТСЛАБВАНЕ ЗА 30 ДНИ!
** НАЙ-ЕВТИНИЯ НАЧИН ЗА ОТСЛАБВАНЕ ЗА ЕДИН КУРС ОТ 30 ДНИ!
Постигнете лесно, бързо и безвредно така желаната елегантна фигура използвайки натуралните и безвредни за
човешкото тяло лепенки за отслабване „Kiyeski”. Те съдържат масло от жожоба, жасмин и иглика, зелен чай на прах,
карнитин, какаово и ментово масло, смола, магнетит и др.
Лепенките за отслабване, колкото и да не е за вярване, могат да помогнат за намаляване на излишните килограми
точно там, където имате нужда от това. Те намаляват апетита и засилват метаболизма в умерени граници.
Резултатът е безболезнено и за сравнително кратко време ефективно отслабване.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Използват се 100% натурални продукти;
- Използва се съвременна нанотехнология. Прониквайки в тялото субстанцията на лепенките предизвиква изгаряне на
мастните клетки и намалява телесното тегло;
- Лепенките не са водоустойчиви и преди къпане се отлепват;
- Не трябва да се излагат на директна слънчева светлина;
- Кутия с 10 бр. лепенки са достатъчни за 10 дни, но за оптимално ефективен резултат на отслабване се препоръчва
курс от 30 дни.
НАЧИН НА УПОТРЕБА:
- Около пъпната област са разположени много важни акупунктурни точки. Затова терапията за отслабване започва
именно от там;
- Преди използване на лепенките почиствайте добре кожата около пъпа;
- Залепвайте по една лепенка всяка вечер и я отлепвайте на сутринта;
- Ако почувствате сърбеж или зачервяване на тялото, това е нормална реакция, дължаща се на изхвърлянето на
токсините;
- Залепвайте нова лепенка всеки ден в продължение на месец.
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- За да не се предизвиква раздразнение на кожата, залепвайте на различни места;
- Лепенките не са водоустойчиви и ги отлепвайте преди къпане;
- За по-добро съхранение кутията да се държи затворена и лепенките да не се излагат на директна слънчева светлина.
Отслабването е строго субективен индивидуален процес и зависи от множество фактори, като: възраст, скорост на
метаболизъм, начин на хранене, видове заболявания, двигателна активност и много др. Съвсем нормално е някои хора да
отслабват много по-лесно и бързо, а други по-бавно и по-трудно.
Не очаквайте чудеса още на третия ден! Не случайно най-кратката програма е за 30 дни. След това ако сте доволни
от постигнатия резултат направете седмична почивка и повторете още един курс от 30 дни. Няма да съжелявате.
Не забравяйте да пиете вода! Пийте поне по 8 чаши вода на ден, с цел да помогнете на организма по-лесно да се
освободи от ненужните токсини!
Много хора допускат грешка, че не следят промяната в обиколките си, а следят само килограмите. Мастната тъкан е
лека и дори малко свалени килограми с лепенките може да означават голяма промяна в обиколките. Ето защо, освен
периодичното претегляне премервайте и обиколките: талия, ханш, бедра, ръце, врат и т.н. Направете табличка с
теглото и обиколките контролно на 7-я, 14, 21 и 30-я ден. Правете го винаги сутрин, на гладно, веднага след събуждане,
облечени по един и същи начин, на един и същи кантар, за да може резултатът да е сравнително точен.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ЦЕНА 5,80 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса
при получаване от офиса 4,30 лв., до адрес 5,40 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт 6,70 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0879/268 786
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/60233/lepenki-za-otslabvane-10-br-za-580-lv

ЛЕПЕНКИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ** 10 бр. за 5,80 лв.
ОТСЛАБНЕТЕ С ЛЕПЕНКИТЕ „KIYESKI”- КИТАЙ
** ЛЕСНО, БЪРЗО, БЕЗВРЕДНО И ЕФЕКТИВНО ОТСЛАБВАНЕ ЗА 30 ДНИ!
** НАЙ-ЕВТИНИЯ НАЧИН ЗА ОТСЛАБВАНЕ ЗА ЕДИН КУРС ОТ 30 ДНИ!
Постигнете лесно, бързо и безвредно така желаната елегантна фигура използвайки натуралните и безвредни за
човешкото тяло лепенки за отслабване „Kiyeski”. Те съдържат масло от жожоба, жасмин и иглика, зелен чай на прах,
карнитин, какаово и ментово масло, смола, магнетит и др.
Лепенките за отслабване, колкото и да не е за вярване, могат да помогнат за намаляване на излишните килограми
точно там, където имате нужда от това. Те намаляват апетита и засилват метаболизма в умерени граници.
Резултатът е безболезнено и за сравнително кратко време ефективно отслабване.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Използват се 100% натурални продукти;
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- Използва се съвременна нанотехнология. Прониквайки в тялото субстанцията на лепенките предизвиква изгаряне на
мастните клетки и намалява телесното тегло;
- Лепенките не са водоустойчиви и преди къпане се отлепват;
- Не трябва да се излагат на директна слънчева светлина;
- Кутия с 10 бр. лепенки са достатъчни за 10 дни, но за оптимално ефективен резултат на отслабване се препоръчва
курс от 30 дни.
НАЧИН НА УПОТРЕБА:
- Около пъпната област са разположени много важни акупунктурни точки. Затова терапията за отслабване започва
именно от там;
- Преди използване на лепенките почиствайте добре кожата около пъпа;
- Залепвайте по една лепенка всяка вечер и я отлепвайте на сутринта;
- Ако почувствате сърбеж или зачервяване на тялото, това е нормална реакция, дължаща се на изхвърлянето на
токсините;
- Залепвайте нова лепенка всеки ден в продължение на месец.
- За да не се предизвиква раздразнение на кожата, залепвайте на различни места;
- Лепенките не са водоустойчиви и ги отлепвайте преди къпане;
- За по-добро съхранение кутията да се държи затворена и лепенките да не се излагат на директна слънчева светлина.
Отслабването е строго субективен индивидуален процес и зависи от множество фактори, като: възраст, скорост на
метаболизъм, начин на хранене, видове заболявания, двигателна активност и много др. Съвсем нормално е някои хора да
отслабват много по-лесно и бързо, а други по-бавно и по-трудно.
Не очаквайте чудеса още на третия ден! Не случайно най-кратката програма е за 30 дни. След това ако сте доволни
от постигнатия резултат направете седмична почивка и повторете още един курс от 30 дни. Няма да съжелявате.
Не забравяйте да пиете вода! Пийте поне по 8 чаши вода на ден, с цел да помогнете на организма по-лесно да се
освободи от ненужните токсини!
Много хора допускат грешка, че не следят промяната в обиколките си, а следят само килограмите. Мастната тъкан е
лека и дори малко свалени килограми с лепенките може да означават голяма промяна в обиколките. Ето защо, освен
периодичното претегляне премервайте и обиколките: талия, ханш, бедра, ръце, врат и т.н. Направете табличка с
теглото и обиколките контролно на 7-я, 14, 21 и 30-я ден. Правете го винаги сутрин, на гладно, веднага след събуждане,
облечени по един и същи начин, на един и същи кантар, за да може резултатът да е сравнително точен.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ЦЕНА 5,80 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса
при получаване от офиса 4,30 лв., до адрес 5,40 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт 6,70 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0879/268 786
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/60232/lepenki-za-otslabvane-10-br-za-580-lv

ЛЕПЕНКИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ** 10 бр. за 5,80 лв.
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ОТСЛАБНЕТЕ С ЛЕПЕНКИТЕ „KIYESKI”- КИТАЙ
** ЛЕСНО, БЪРЗО, БЕЗВРЕДНО И ЕФЕКТИВНО ОТСЛАБВАНЕ ЗА 30 ДНИ!
** НАЙ-ЕВТИНИЯ НАЧИН ЗА ОТСЛАБВАНЕ ЗА ЕДИН КУРС ОТ 30 ДНИ!
Постигнете лесно, бързо и безвредно така желаната елегантна фигура използвайки натуралните и безвредни за
човешкото тяло лепенки за отслабване „Kiyeski”. Те съдържат масло от жожоба, жасмин и иглика, зелен чай на прах,
карнитин, какаово и ментово масло, смола, магнетит и др.
Лепенките за отслабване, колкото и да не е за вярване, могат да помогнат за намаляване на излишните килограми
точно там, където имате нужда от това. Те намаляват апетита и засилват метаболизма в умерени граници.
Резултатът е безболезнено и за сравнително кратко време ефективно отслабване.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Използват се 100% натурални продукти;
- Използва се съвременна нанотехнология. Прониквайки в тялото субстанцията на лепенките предизвиква изгаряне на
мастните клетки и намалява телесното тегло;
- Лепенките не са водоустойчиви и преди къпане се отлепват;
- Не трябва да се излагат на директна слънчева светлина;
- Кутия с 10 бр. лепенки са достатъчни за 10 дни, но за оптимално ефективен резултат на отслабване се препоръчва
курс от 30 дни.
НАЧИН НА УПОТРЕБА:
- Около пъпната област са разположени много важни акупунктурни точки. Затова терапията за отслабване започва
именно от там;
- Преди използване на лепенките почиствайте добре кожата около пъпа;
- Залепвайте по една лепенка всяка вечер и я отлепвайте на сутринта;
- Ако почувствате сърбеж или зачервяване на тялото, това е нормална реакция, дължаща се на изхвърлянето на
токсините;
- Залепвайте нова лепенка всеки ден в продължение на месец.
- За да не се предизвиква раздразнение на кожата, залепвайте на различни места;
- Лепенките не са водоустойчиви и ги отлепвайте преди къпане;
- За по-добро съхранение кутията да се държи затворена и лепенките да не се излагат на директна слънчева светлина.
Отслабването е строго субективен индивидуален процес и зависи от множество фактори, като: възраст, скорост на
метаболизъм, начин на хранене, видове заболявания, двигателна активност и много др. Съвсем нормално е някои хора да
отслабват много по-лесно и бързо, а други по-бавно и по-трудно.
Не очаквайте чудеса още на третия ден! Не случайно най-кратката програма е за 30 дни. След това ако сте доволни
от постигнатия резултат направете седмична почивка и повторете още един курс от 30 дни. Няма да съжелявате.
Не забравяйте да пиете вода! Пийте поне по 8 чаши вода на ден, с цел да помогнете на организма по-лесно да се
освободи от ненужните токсини!
Много хора допускат грешка, че не следят промяната в обиколките си, а следят само килограмите. Мастната тъкан е
лека и дори малко свалени килограми с лепенките може да означават голяма промяна в обиколките. Ето защо, освен
периодичното претегляне премервайте и обиколките: талия, ханш, бедра, ръце, врат и т.н. Направете табличка с
теглото и обиколките контролно на 7-я, 14, 21 и 30-я ден. Правете го винаги сутрин, на гладно, веднага след събуждане,
облечени по един и същи начин, на един и същи кантар, за да може резултатът да е сравнително точен.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ЦЕНА 5,80 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса
при получаване от офиса 4,30 лв., до адрес 5,40 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт 6,70 лв. и
получаване до три работни дни.
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Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0879/268 786
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/60231/lepenki-za-otslabvane-10-br-za-580-lv

ЛЕПЕНКИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ** 10 бр. за 5,80 лв.
ОТСЛАБНЕТЕ С ЛЕПЕНКИТЕ „KIYESKI”- КИТАЙ
** ЛЕСНО, БЪРЗО, БЕЗВРЕДНО И ЕФЕКТИВНО ОТСЛАБВАНЕ ЗА 30 ДНИ!
** НАЙ-ЕВТИНИЯ НАЧИН ЗА ОТСЛАБВАНЕ ЗА ЕДИН КУРС ОТ 30 ДНИ!
Постигнете лесно, бързо и безвредно така желаната елегантна фигура използвайки натуралните и безвредни за
човешкото тяло лепенки за отслабване „Kiyeski”. Те съдържат масло от жожоба, жасмин и иглика, зелен чай на прах,
карнитин, какаово и ментово масло, смола, магнетит и др.
Лепенките за отслабване, колкото и да не е за вярване, могат да помогнат за намаляване на излишните килограми
точно там, където имате нужда от това. Те намаляват апетита и засилват метаболизма в умерени граници.
Резултатът е безболезнено и за сравнително кратко време ефективно отслабване.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Използват се 100% натурални продукти;
- Използва се съвременна нанотехнология. Прониквайки в тялото субстанцията на лепенките предизвиква изгаряне на
мастните клетки и намалява телесното тегло;
- Лепенките не са водоустойчиви и преди къпане се отлепват;
- Не трябва да се излагат на директна слънчева светлина;
- Кутия с 10 бр. лепенки са достатъчни за 10 дни, но за оптимално ефективен резултат на отслабване се препоръчва
курс от 30 дни.
НАЧИН НА УПОТРЕБА:
- Около пъпната област са разположени много важни акупунктурни точки. Затова терапията за отслабване започва
именно от там;
- Преди използване на лепенките почиствайте добре кожата около пъпа;
- Залепвайте по една лепенка всяка вечер и я отлепвайте на сутринта;
- Ако почувствате сърбеж или зачервяване на тялото, това е нормална реакция, дължаща се на изхвърлянето на
токсините;
- Залепвайте нова лепенка всеки ден в продължение на месец.
- За да не се предизвиква раздразнение на кожата, залепвайте на различни места;
- Лепенките не са водоустойчиви и ги отлепвайте преди къпане;
- За по-добро съхранение кутията да се държи затворена и лепенките да не се излагат на директна слънчева светлина.
Отслабването е строго субективен индивидуален процес и зависи от множество фактори, като: възраст, скорост на
метаболизъм, начин на хранене, видове заболявания, двигателна активност и много др. Съвсем нормално е някои хора да
отслабват много по-лесно и бързо, а други по-бавно и по-трудно.
Не очаквайте чудеса още на третия ден! Не случайно най-кратката програма е за 30 дни. След това ако сте доволни
от постигнатия резултат направете седмична почивка и повторете още един курс от 30 дни. Няма да съжелявате.
Не забравяйте да пиете вода! Пийте поне по 8 чаши вода на ден, с цел да помогнете на организма по-лесно да се
освободи от ненужните токсини!
Много хора допускат грешка, че не следят промяната в обиколките си, а следят само килограмите. Мастната тъкан е
лека и дори малко свалени килограми с лепенките може да означават голяма промяна в обиколките. Ето защо, освен
периодичното претегляне премервайте и обиколките: талия, ханш, бедра, ръце, врат и т.н. Направете табличка с
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теглото и обиколките контролно на 7-я, 14, 21 и 30-я ден. Правете го винаги сутрин, на гладно, веднага след събуждане,
облечени по един и същи начин, на един и същи кантар, за да може резултатът да е сравнително точен.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ЦЕНА 5,80 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса
при получаване от офиса 4,30 лв., до адрес 5,40 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт 6,70 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0879/268 786
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/60230/lepenki-za-otslabvane-10-br-za-580-lv

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/60229/30-50-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/
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60228/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Енергопестяващо ток
Енергопестяващо ток 19Kw
СПЕСТЕТЕ ДО 30% ОТ СМЕТКИТЕ СИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО - НОВО ПОКОЛЕНИЕ УРЕДИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ТОК " Intelligent Energy Saver " – едно интелигентно И НАПЪЛНО ЛЕГАЛНО решение за икономия на електрическа енергияпо германска технология !
Устройството е ефективно и достатъчно за голям апартамент, малък хотел, ресторант и др.
със сумарна мощност на електросъоръженията до 15 kW. Произход :
Китай Гаранционен срок:12 месеца!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/60227/energopestyavashto--tok

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/60226/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

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
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за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/60225/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Ремонт на покриви
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://angel-stroi.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60224/remont-na-pokrivi

Ремонт на покриви
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/60223/remont-na-pokrivi

Ремонт на покриви
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
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.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://angel-stroi.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60222/remont-na-pokrivi

Строителни услуги
-смяна на водосточни тръби и улуци.-(алпинисти)
-пренареждане на керемиди.
-отстраняване на течове.
-хидроизолация.
-теракот,фаянс,камък и др.
-стеннаизолация.
-топлоизолация.-(алпинисти)
-груб строеж,кофраж,зидария.
-всякакви замазки,мазилки,шпакловки.
-всякакво боядисване.-(алпинисти)
-всякакви довършителни ремонти.-(алпинисти)
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/60221/stroitelni-uslugi

Зидане на тераси-Усвояване на тераса
Демонтаж на съществуваща конструкция.
Зидане с итонг.
Монтаж на дограма.
Шпакловане от вън и вътре.
Полагане на изолация.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/60220/zidane-na-terasi-usvoyavane-na-terasa

VIP KOMPANIONKI PLOVDIV-0893 888 072
Еротични,екзотични и дискретни,
предлагаме незабравими мигове
на истински мъже.100% дискретни
и с медицински контрол.Бъдете наш
редовен клиент и се възползвайте от
атрактивни отстъпки за пленяваща
страст...0893 888 072
Erotic, exotic and discreet, we offer a truly
unforgettable mazhe.100% discreet and
medical kontrol.Badete our regular customers
and take advantage of attractive discounts
to capture passion ...0893 888 072
http://obiavidnes.com/obiava/60219/vip-kompanionki-plovdiv-0893-888-072

ESCORT GIRLS PLOVDIV - 0899 499 732
Палави и симпатични 20- 25 год. госпожици
предлагат компания, масаж и още нещо.
Пътуваме и извън града.
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NON-STOP 0899 499 732
Horny and cute 20-25 год. company offering
ladies, massage and more.
NON-STOP 0899 499 732
http://obiavidnes.com/obiava/60218/escort-girls-plovdiv---0899-499-732

Обзавеждане за Кухни от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Обзавеждане за Кухни от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60217/obzavejdane-za-kuhni-ot-businessbg

Уеб сайт на З Дизайн България
Уеб сайт на З Дизайн България, Проектиране и изработка на нестандартно оборудване от уеб дизайнер tankoo
http://obiavidnes.com/obiava/60216/ueb-sayt-na-z-dizayn-bylgariya

Спално бельо от Арника Груп
„Арника груп” ООД е производител на спално бельо със собствена марка, известна като „Arnika Sleeping Sets”. В онлайн
магазина на Арника Груп може да откриете различни видове спално бельо – спални комплекти за единично легло, спални
комплекти за легло персон и половина, спални комплекти за спалня, както и долни чаршафи и пликове. Ако търсите
качествено памучно бельо, то нашето предложение е да се възползвате от изключителните цени, на които го
предлагаме. За повече информация за нашите продукти посетете: http://arnicagroup.com/tekstil/spalni-komplekti
http://obiavidnes.com/obiava/60215/spalno-belyo-ot-arnika-grup

Мебели за Детски стаи от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Мебели за Детски стаи от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60214/mebeli-za-detski-stai-ot-businessbg

Нотариус Сашка Стоюва Витанова
"НОТАРИУС САШКА СТОЮВА ВИТАНОВА извършва следните услуги :
- нотариални актове
- изповядване на сделки
- договори
- договори за доброволна делба и др.
- нотариална заверка, заверка на преписи
"
http://obiavidnes.com/obiava/60213/notarius-sashka-stoyuva--vitanova

Мебели за хол, дневни, трапезарии
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Мебели за хол, дневни, трапезарии от
бизнес каталог N1 в България

BUSINESS.bg -

http://obiavidnes.com/obiava/60212/mebeli-za-hol-dnevni-trapezarii

Община Ивайловград
Община Ивайловград е разположена в югоизточната част на Родопа планина. Ивайловград е малък, но богат със своите
жители. Основен поминък на общината са земеделието и леката промишленост. Добре е развито и производството на
хляб и тестени закуски.Добрия климат и чистия въздух благоприятства и развитието на туризъм в общината.
http://obiavidnes.com/obiava/60211/obshtina-ivaylovgrad
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30-50 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60210/30-50-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/60209/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

АПТЕКИ ХЕРА
Аптеки Хера- денонощно работно време. Тук може да намерите основните лекарствени продукти, козметика,
хранителни добавки, хомеопатични лекарства, билки, био козметика, инсулин.Аптеките имат договор с Националната
здарвно-осигурителна каса.
http://obiavidnes.com/obiava/60208/apteki-hera

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.
AЛИКА ЕООД
GSM: 0887644838
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Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/60139/prodavam-zemedelski-zemi-v-oblast-plovdiv-pazardjik

Интериорен дизайн, дизайнерски мебели
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Интериорен дизайн, дизайнерски мебели от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60207/interioren-dizayn-dizaynerski-mebeli

Опитен адвокат в обществените поръчки
Адвокатска кантора ТМЛК предлага цялостна гама от правни услуги на територията на цялата страна, като основно
се е съсредоточила в София, където и се намира самата кантора. ТМЛК е специализирана в сферата на обществените
поръчки, тъй като в адвокатската кантора работи добър адвокат с богат опит в тази сфера. Гарантираме качествено
и професионално обслужване.
Друга силна страна на нашата адвокатска кантора е морското право. Въпреки, че сме локализирани в София,
обслужваме и клиенти по черноморието.
http://obiavidnes.com/obiava/60206/opiten-advokat-v-obshtestvenite-porychki

Едра бяла техника от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Едра бяла техника от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/60205/edra-byala-tehnika-ot-businessbg

ТЕХНО-ПЛАСТ ООД
ТЕХНО-ПЛАСТ ООД е фирма за производство на изделия от полиетилен, които се използват за нуждите на бита или
промишлеността. Например контейнери за складиране на вода, химикали, нафта. Технология без заварачни шевове,
термоустойчиви, с давност поне тридесет години. Пречиствателни станции, цистерни. Съдовете са от качествени
полиетилени и ротационно ляти полимери. Сигурна херметичност, многократна употреба. За подробна информация:
гр.София, кв. Орландовци, ул.Одеса 34, 0888318448, 02-9367019, 02-9367348, www.techno-plast.net
http://obiavidnes.com/obiava/60204/tehno-plast-ood

Детективски Услуги от Частен Детектив Иван Иванов
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!
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тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/60203/detektivski-uslugi-ot-chasten-detektiv-ivan-ivanov

Детективска Агенция Фокс-Частни Детективи
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/60202/detektivska-agenciya--foks-chastni-detektivi

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/60201/30-50-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/60200/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/60199/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/60198/obzavejdane-za-zavedeniya-ot-businessbg

Битова техника от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Битова техника от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/60197/bitova-tehnika-ot-businessbg

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.
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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/60196/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

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/60195/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
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-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/60194/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Обзавеждане за хотели от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Обзавеждане за хотели от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60193/obzavejdane-za-hoteli-ot-businessbg

Магазини Евиза - качество на ниски цени
Фирма Евиза е производител на дамски и мъжки облекла от луксозно трико. Голямо разнообразие от модели на рокли,
туники, блузи, потници, бодита, клинове, бодита и клинове за бременни мъжки блузи, потници, слипове и боксери можете
да откриете в on line магазин Евиза на адрес www.evizabg.com. Изделията са с гаранция за качество по отношение на
шева.
http://obiavidnes.com/obiava/60192/magazini-eviza---kachestvo-na-niski-ceni

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/60191/letni-ezikovi-vakancii-v-marbela-ispaniya

Учи испански във Валенсия!
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години

Страница 94/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

21.04.2013

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
http://obiavidnes.com/obiava/60190/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/60189/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.
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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/60188/kursove-po-nemski-ezik-v-dyuseldorf

Езикови курсове и ваканции по немски език в Мюнхен
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/60187/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
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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/60186/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:
• 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/60185/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

Нотариус Радослав Тодоров Георгиев
Заверки на всякакъв вид договори и сделки може да направите в кантората на Радослав Тодоров Георгиев . Тук може да
потърсите всякакви нотариални услуги. За контакти: гр.Добрич, ул. Д-р Иван Пенаков 13, тел:058/603192
http://obiavidnes.com/obiava/60184/notarius-radoslav-todorov-georgiev

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/60183/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas
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КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от
ДЛЪЖНОСТ и ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ !!!
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр. Велико Търново
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/60182/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/60181/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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

BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в

http://obiavidnes.com/obiava/60180/ofis-mebeli-ot-businessbg

Счетоводни услуги от Счетоводна къща Arnica
Счетоводна къща Арника предлага счетоводни услуги за малки фирми, счетоводни услуги в София за фирми по ДДС,
годишно приключване и др. В сайта Arnica.bg ще получите повече информация за същността на услугите, за цените на
предлаганото счетоводно обслужване, както и полезна информация за актуалните новини от сферата на
счетоводството. За повече информация посетете - http://arnica.bg/pravni-uslugi-ot-schetovodna-kashta-arnica/
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http://obiavidnes.com/obiava/60179/schetovodni-uslugi-ot-schetovodna-kyshta-arnica

Детективска агенция "СТАР" - 0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
http://obiavidnes.com/obiava/60177/detektivska-agenciya-star---0885350440

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/60176/30-50-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/60175/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota
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НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60174/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Мебели, Обзавеждане от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Мебели, Обзавеждане от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60173/mebeli-obzavejdane-ot-businessbg

КУПУВАМЕ ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ С ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
ДЛЪЖНОСТ и ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС,ЗКПО и ДОПК.
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.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.Сделки с търговски
предприятия.Сделката по прехвърляне на дружеството за 1 час,след което веднага ви освобождаваме от
солидарна,финансова и юридическа отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законово
решение за Вашия проблем .
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА АД ЕАД ООД ЕООД ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
VIP.BIZNES KONSULT
За контакти моля обадете се на тел.0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/60172/kupuvame-firmi-s-zadyljeniya-za-firmi-ot-cyalata-strana

Частна Детективска Агенция - Дискрет-РУСЕ
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0877327436
discretdetectivebg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/60171/chastna-detektivska-agenciya---diskret-ruse

Превоз на МЕБЕЛИ от офиси,жилища /ТОВАРНИ ТАКСИТА - София
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
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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/60170/prevoz-na-mebeli-ot-ofisijilishta-tovarni-taksita---sofiya

Детективска агенция - Дискрет
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0877327436
discretdetectivebg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/60169/detektivska-agenciya---diskret

НЕДЕЛЕН КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира неделен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда всяка неделя от 14.00 до 17.00 часа. Цена: 250 лева. Начало:
12.05.2013г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60168/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--a1

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира курс по френски език по системата ECHO, начално ниво. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало: 24.04.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60167/kurs-po-frenski-ezik--a1

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език, ниво B1. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провеждат два пъти седмично, вторник и
четвъртък, от 18.30 до 20.30, общо 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 23.04.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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Предлагаме и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60166/kurs-po-frenski-ezik--b1

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало:
23.04.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60165/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

КУРС ПО БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски за начинаещи. Курсът се провежда по
системата Falar, Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане,
говорене. Нивото въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване.
Продължителност 50 учебни часа, вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 23.04.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60164/kurs-po-brazilski-portugalski-----za-nachinaeshti

ЛЕПЕНКИ ЗА ОТСЛАБВАНЕ** 10 бр. за 5,80 лв.
ОТСЛАБНЕТЕ С ЛЕПЕНКИТЕ „KIYESKI”- КИТАЙ
** ЛЕСНО, БЪРЗО, БЕЗВРЕДНО И ЕФЕКТИВНО ОТСЛАБВАНЕ ЗА 30 ДНИ!
** НАЙ-ЕВТИНИЯ НАЧИН ЗА ОТСЛАБВАНЕ ЗА ЕДИН КУРС ОТ 30 ДНИ!
Постигнете лесно, бързо и безвредно така желаната елегантна фигура използвайки натуралните и безвредни за
човешкото тяло лепенки за отслабване „Kiyeski”. Те съдържат масло от жожоба, жасмин и иглика, зелен чай на прах,
карнитин, какаово и ментово масло, смола, магнетит и др.
Лепенките за отслабване, колкото и да не е за вярване, могат да помогнат за намаляване на излишните килограми
точно там, където имате нужда от това. Те намаляват апетита и засилват метаболизма в умерени граници.
Резултатът е безболезнено и за сравнително кратко време ефективно отслабване.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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- Използват се 100% натурални продукти;
- Използва се съвременна нанотехнология. Прониквайки в тялото субстанцията на лепенките предизвиква изгаряне на
мастните клетки и намалява телесното тегло;
- Лепенките не са водоустойчиви и преди къпане се отлепват;
- Не трябва да се излагат на директна слънчева светлина;
- Кутия с 10 бр. лепенки са достатъчни за 10 дни, но за оптимално ефективен резултат на отслабване се препоръчва
курс от 30 дни.
НАЧИН НА УПОТРЕБА:
- Около пъпната област са разположени много важни акупунктурни точки. Затова терапията за отслабване започва
именно от там;
- Преди използване на лепенките почиствайте добре кожата около пъпа;
- Залепвайте по една лепенка всяка вечер и я отлепвайте на сутринта;
- Ако почувствате сърбеж или зачервяване на тялото, това е нормална реакция, дължаща се на изхвърлянето на
токсините;
- Залепвайте нова лепенка всеки ден в продължение на месец.
- За да не се предизвиква раздразнение на кожата, залепвайте на различни места;
- Лепенките не са водоустойчиви и ги отлепвайте преди къпане;
- За по-добро съхранение кутията да се държи затворена и лепенките да не се излагат на директна слънчева светлина.
Отслабването е строго субективен индивидуален процес и зависи от множество фактори, като: възраст, скорост на
метаболизъм, начин на хранене, видове заболявания, двигателна активност и много др. Съвсем нормално е някои хора да
отслабват много по-лесно и бързо, а други по-бавно и по-трудно.
Не очаквайте чудеса още на третия ден! Не случайно най-кратката програма е за 30 дни. След това ако сте доволни
от постигнатия резултат направете седмична почивка и повторете още един курс от 30 дни. Няма да съжелявате.
Не забравяйте да пиете вода! Пийте поне по 8 чаши вода на ден, с цел да помогнете на организма по-лесно да се
освободи от ненужните токсини!
Много хора допускат грешка, че не следят промяната в обиколките си, а следят само килограмите. Мастната тъкан е
лека и дори малко свалени килограми с лепенките може да означават голяма промяна в обиколките. Ето защо, освен
периодичното претегляне премервайте и обиколките: талия, ханш, бедра, ръце, врат и т.н. Направете табличка с
теглото и обиколките контролно на 7-я, 14, 21 и 30-я ден. Правете го винаги сутрин, на гладно, веднага след събуждане,
облечени по един и същи начин, на един и същи кантар, за да може резултатът да е сравнително точен.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ЦЕНА 5,80 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса
при получаване от офиса 4,30 лв., до адрес 5,40 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт 6,70 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0879/268 786
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/60163/lepenki-za-otslabvane-10-br-za-580-lv
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КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК – В1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Espanol en marcha, ниво В1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало –
24.04.2013 г.
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60162/kurs-po-ispanski-ezik--v1

Съботен курс по румънски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по румънски език по системата PULS, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на румънски
език. Курсът се провежда един път в седмицата – събота от 14.00 до 17.00 ч., всичко 80 учебни часа. Цена – 250 лв.
Начало: 20.04.2013
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60161/syboten-kurs-po-rumynski-ezik-za-nachinaeshti

НЕДЕЛЕН КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – първо ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по немски език по системата Themen aktuell, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда в неделя от 11 до 15 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 12.05.2013г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60160/nedelen-kurs-po-nemski-ezik--pyrvo-nivo

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по фински език, първо ниво по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в сряда и петък
от 18.30 до 20.30 часа, всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало: 24.04.2013г.
Допълнителна информация и записване:
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Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60159/kurs-po-finski-ezik--nivo-a1

Разговорен курс по български език
Как да поздравя?
Как да попитам колко е часът?
Как да отида до летището?
Ако си задавате тези и други въпроси от типа “Как да…?”, този курс е точно за Вас.
Курсът по български език “Как да…” е предназначен за чужденци, които живеят или пътуват в България. Чрез него
студентите ще получат основни знания по български език, които да приложат в разнообразни ежедневни ситуации. Ще
научат как да се представят, как да си наемат транспорт, как да проведат разговор по телефона или как да си поръчат
в ресторант. Цената е 250 лева. Продължителността е 50 часа. Два пъти в седмицата от 10.00 до 12.00 ч.
Ако искате да научите повече, не се колебайте да се свържете с нас:
Учебен център Орбис
гр. София, ул. Мизия, 19
тел. 02/8438363; 0898714495.
e-mail: orbis@abv.bg
www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60158/razgovoren-kurs-po-bylgarski-ezik

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/60157/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

ПОВИШЕТЕ ПРИХОДИТЕ СИ С НАД 600-900 $ НА МЕСЕЦ
http://easymoneybg.ovo.bg/ - ЩЕ ВИ ПОКАЖА КАК СТАВА ВСИЧКО

!

-

ЕТО

ТУК-

Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
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За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60156/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/60155/30-50-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/60154/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/60153/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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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

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
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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,
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.
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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 !!!
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.
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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
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
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и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/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

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.
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8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/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
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
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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!
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
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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.
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,
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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/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.
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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

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
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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
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-
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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

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

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
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