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Продавам дипломи
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/50521/prodavam-diplomi

ТЮТЮН ПРОМОЦИИ ОТСТЪПКИ
тютюн
ние се водим от волята за съвършенство
във всеки един етап от производството.
Нашите продукти са резултат от непрекъсната работа
и стремеж да надминем
очакванията на най-взискателните потребители.
За да направим съвършената цигара,
ние внимателно подбираме най-качествените тютюни.
Всяка една от нашите марки се отличава със свой собствен,
уникален вкус, оценен подобаващо
от експерти и клиенти.
Избирайки нашите продукти,
потребителите получават
не само високо качество, а и стил.
нашите нови цени: от 19.април.2013г. промоции до изчерпване!!!!!!!!!!!!!!!
1 кг. стандартна виржиния 57 лв.+БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА - от 2.кг. 100лв.+безплатна доставка.
1.кг. златна виржиния 67 лв.+безплатна доставка- 2.кг. 120лв.+безплатна доставка.
1.кг.давидоф 67лв.+безплатна доставка- 2.кг. 120лв.+безплатна доставка.
1.кг.малборо 67лв.+безплатна доставка 2.кг. 120лв.+безплатна доставка.
1.кг.камел 67лв.+безплатна доставка- 2.кг. 120лв.+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/60574/tyutyun-promocii-otstypki

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
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
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-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 , 0894088
http://obiavidnes.com/obiava/60839/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

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/60838/chasten-detektiv-ivan-ivanov--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatelstvo

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,
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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/60837/detektivska-agenciya--foks--chastni-detektivi

3D интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн.
3D 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/60836/3d-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgradi-i-grafi

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/60835/30-50-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 !
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/60834/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/60833/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/60832/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60831/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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

сватбени аксесоари за коса
Страхотни аксесоари за вашата коса от Shopinbg.com. Можете да изберете от страхотни аксесоари за коси с гаранция,
освен това са и в намаление!
http://obiavidnes.com/obiava/60830/svatbeni-aksesoari-za-kosa
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Детективска агенция Аякс-24/7 -Варна Русе Шумен Бургас Велико Търново
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/60829/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

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/60828/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

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

Продавам дипломи
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/60827/prodavam-diplomi

3D интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн.
3D 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/60826/3d-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgradi-i-grafi

3D интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн.
3D 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/60825/3d-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgradi-i-grafi
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/60824/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/60823/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60822/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

15.6" (39.62 cm) Toshiba C855-1UK
15.6" (39.62 cm) Toshiba C855-1UK, черен, двуядрен Pentium® B960 2.2Ghz, HD LED Display & AMD HD 7610M 1GB
(HDMI), 4GB, 640GB, USB3.0, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/60821/156-3962-cm-toshiba-c855-1uk

15.6" (39.62 cm) HP 650 (H5K82EA) +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) HP 650 (H5K82EA) +подарък чанта, двуядрен Celeron® 1000M 1.8GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB,
500GB, Linux, 2.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/60820/156-3962-cm-hp-650-h5k82ea-podaryk-chanta

TP-Link M5350
TP-Link M5350, преносим 3G рутер, 2000mAh батерия
http://obiavidnes.com/obiava/60819/tp-link-m5350

ПОДАРЪК: НОЩУВКА– хотел Аквая*** В. Търново
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Хотел АКВАЯ *** Ви предлага специални промоции, страхотна обстановка, уютно настаняване, паркинг, стилен
ресторант, битова механа, добро обслужване от квалифицирания персонал и всичко това на много изгодни цени.
ПОДАРЪК: НОЩУВКА - при реализиране на три поредни нощувки, може да ползвате четвърта- БЕЗПЛАТНО!
http://akvaya.com/ - Вижте и другите ни актуални промоции!
Не пропускайте да посетите този уникално красив град - Велико Търново! А от многото хотели в Старата столица,
правилният избор за Вас е един: хотел АКВАЯ *** - ние Ви очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/60818/podaryk-noshtuvka-hotel-akvaya-v-tyrnovo

Хотел АКВАЯ *** - Специални цени за нашите ВИП-апартаменти
Хотел АКВАЯ *** Ви предлага специални промоции, страхотна обстановка, уютно настаняване, паркинг, стилен
ресторант, битова механа, добро обслужване от квалифицирания персонал и всичко това на много изгодни цени.
Специални цени за нашите ВИП-апартаменти до края на месеца !
- 99 лв/вечер (за 2 и повече нощувки);
- 120 лв/вечер (за една нощувка)
Изберете между АПАРТАМЕНТ с БАЛДАХИНОВА СПАЛНЯ и 4-местно ДЖАКУЗИ, напълнено специално за Вас и
АПАРТАМЕНТ с КРЪГЛА СПАЛНЯ и стъклена баня с 2-местна ХИДРОМАСАЖНА ВАНА.
http://akvaya.com/ - Вижте и другите ни актуални промоции!
Не пропускайте да посетите този уникално красив град - Велико Търново! А от многото хотели в Старата столица,
правилният избор за Вас е един: хотел АКВАЯ *** - ние Ви очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/60817/hotel-akvaya----specialni-ceni-za-nashite-vip-apartamenti

3D интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн.
3D 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/60816/3d-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgradi-i-grafi

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,
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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/60815/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/60814/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Земеделска земя купувам на изгодни цени за обл.Русе,ШУМЕН,Търговище,Силистра,Разград
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, ДолнаМитрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник,
БялаСлатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлудуй, Мездра, Роман, Угърчин, Луковит, Сухиндол, Коевци, БялаРека,
СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с.
ХаджиДимитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода,
Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с.
ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей,
Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле,
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с.
КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с.
Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с.
Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с.
Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ.
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
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http://obiavidnes.com/obiava/60813/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni-za-oblruseshumentyrgovishtesilistraraz

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

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/60812/energiyna-efektivnost-ot-businessbg

Биогорива, Биодизел от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Биогорива, Биодизел от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1
в България
http://obiavidnes.com/obiava/60811/biogoriva-biodizel-ot-businessbg

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

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/60810/ekobriketi-dyrva-za-ogrev-ot-businessbg

Вторични Суровини от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Вторични Суровини - Изкупуване и Рециклиране от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60809/vtorichni-surovini-ot-businessbg

Суровини за Текстилната Промишленост от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Суровини за Текстилната Промишленост от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60808/surovini-za-tekstilnata-promishlenost-ot-businessbg

13.3" (33.78 cm) Toshiba L830-131
13.3" (33.78 cm) Toshiba L830-131, двуядрен Intel Core i3 3217U 1.80GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 640GB, 2x USB3.0,
Windows8, 1.86kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/60807/133-3378-cm-toshiba-l830-131

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/60806/30-50-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 !
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/60805/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/60804/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/60803/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60802/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Автомобилно захранване захранване за преносими компютри ACER 19V/4.74A/90W
Автомобилно захранване захранване за преносими компютри ACER 19V/4.74A/90W, заместител, жак 5.5x1.7
http://obiavidnes.com/obiava/60801/avtomobilno-zahranvane-zahranvane-za-prenosimi-kompyutri-acer-19v474a90w

Автомобилно
захранване
захранване
ASUS/Toshiba/MSI/ASRock/Gigabyte 19V/4.74A/90W

за

преносими

компютри

Автомобилно захранване захранване за преносими компютри ASUS/Toshiba/MSI/ASRock/Gigabyte 19V/4.74A/90W,
заместител, жак 5.5x2.5
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http://obiavidnes.com/obiava/60800/avtomobilno-zahranvane-zahranvane-za-prenosimi-kompyutri-asustoshibamsiasrock

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
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

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
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
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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/60799/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Захранване за преносими компютри ASUS 19V/2.1A/40W
Захранване за преносими компютри ASUS 19V/2.1A/40W, заместител, жак 2.5x0.7
http://obiavidnes.com/obiava/60798/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri-asus-19v21a40w

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/60797/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/60796/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция - Дискрет
Агенцията извършва следните услуги-
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Аудио, 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/60795/detektivska-agenciya---diskret

Захранване за преносими компютри Toshiba 19V/3.95A/75W
Захранване за преносими компютри Toshiba 19V/3.95A/75W, жак 5.5x2.5
http://obiavidnes.com/obiava/60794/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri-toshiba-19v395a75w

Суровини за Химическата Промишленост от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Суровини за Химическата Промишленост от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60793/surovini-za-himicheskata-promishlenost-ot-businessbg

Захранване за преносими компютри Apple MagSafe 16.5V/3.65A/60W
Захранване за преносими компютри Apple MagSafe 16.5V/3.65A/60W, заместител
http://obiavidnes.com/obiava/60792/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri-apple-magsafe-165v365a60w

Захранване за преносими компютри Apple MagSafe 16.5-18.5V/4.6A/85W
Захранване за преносими компютри Apple MagSafe 16.5-18.5V/4.6A/85W, заместител
http://obiavidnes.com/obiava/60791/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri-apple-magsafe-165-185v46a85w

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/60790/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/60789/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/60788/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

HP OfficeJet Pro 8600 eAiO
HP OfficeJet Pro 8600 eAiO, цветен мастилен принтер/скенер/копир, Duplex, ADF, 1200x1200 dpi; 18/13стр/мин; 128MB,
WiFi 802.11n & RJ45, USB, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/60787/hp-officejet-pro-8600-eaio

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://obiavidnes.com/obiava/60786/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Лазерни и фото епилатори
Лазерни и фото епилатори
Системи за лазерна и фото епилация в домашни условия,
в пъти по-изгодни цени от студията за лазерна епилация
"RIOx1" ; "RIOx20" ; "RIOx60" ; "IPL™ " .
Произведени във Великобритания !
ФОТО ЕПИЛАТОР "Silk’n™ "
IPL фотоепилация
Фотоепилацията с високо интензивна пулсираща светлина –
IPL™ е прецизен и безболезнен метод, който превъзхожда всички познати досега процедури
за премахване на нежеланото окосмяване.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/60785/lazerni-i-foto-epilatori

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
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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/60784/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

HP OfficeJet Pro 8600 Plus eAiO
HP OfficeJet Pro 8600 Plus eAiO, цветен мастилен принтер/скенер/копир, Duplex, ADF, 1200x1200 dpi; 20/16стр/мин; 4.3"
(10.92 cm) сензорен дисплей, Card Reader, 128MB, WiFi 802.11n & RJ45, USB, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/60783/hp-officejet-pro-8600-plus-eaio

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://obiavidnes.com/obiava/60782/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Тава за комуникац. шкаф 19" (~48 cm)
Тава за комуникац. шкаф 19" (~48 cm), 550мм
http://obiavidnes.com/obiava/60781/tava-za-komunikac-shkaf-19-48-cm

Кабел USB за iPhone (Apple Lightning)
Кабел USB за iPhone (Apple Lightning)
http://obiavidnes.com/obiava/60780/kabel-usb-za-iphone-apple-lightning

Автомобилно зарядно у-во за iPhone (30pin)/miniUSB/microUSB
Автомобилно зарядно у-во за iPhone (30pin)/miniUSB/microUSB, 5V/2100mA, заместител
http://obiavidnes.com/obiava/60779/avtomobilno-zaryadno-u-vo-za-iphone-30pinminiusbmicrousb

Професионални преси за коса
retropresa.wordpress.com е място на което можете да откриете интересна информация за предлаганите ретро преси , на
които е посветен този блог.
http://obiavidnes.com/obiava/60778/profesionalni-presi-za-kosa

Онлайн магазини за битова техника от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл Онлайн магазини за битова техника от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60777/onlayn-magazini-za-bitova-tehnika--ot-businessbg
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Гуми Богров втора употреба в идеално състояние
Трябва ли ви интернет връзка с магазин за авто гуми? Джанти Богров втора ръка за леки коли. http://gumibogrov.com
http://obiavidnes.com/obiava/60776/gumi-bogrov-vtora-upotreba-v-idealno-systoyanie

Хипермаркети, магазини за битова техника от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-мейли и Уеб сайтове на Фирми в отрасъл
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България

Хипермаркети, магазини за битова техника

от

http://obiavidnes.com/obiava/60775/hipermarketi-magazini-za-bitova-tehnika-ot-businessbg

Енергоспестяващи соларни микросистеми
СТС Солар предлага цялостни решения за изграждане на фотоволтаични проекти, автономни соларни системи и
енергоспестяващи соларни микросистеми за всеки дом.
http://obiavidnes.com/obiava/60774/energospestyavashti-solarni-mikrosistemi

Оборудване на магазин!!!
Фирма Джи Трейд ви предлага качествени алуминиеви профили за вашият магазин на страхотни цени! В нашият онлайн
магазин също така ще откриете и мебели за магазин и различни витрини и манекени!
http://obiavidnes.com/obiava/60773/oborudvane-na-magazin

Качествено къртене на разумни цени !!
Трябва ли ви кърти чисти извозва услуга на страхонти цени в рамките на София ? Нашата фирма ви предлага къртене на
бетон и изчистването му. Посетете ни на kyrti.net !
http://obiavidnes.com/obiava/60772/kachestveno-kyrtene-na-razumni-ceni-

Магазин за ретро преси
Влезте в нашият онлайн блог за преси на интернет адрес presizakosa.blog.bg ! Тук ще откриете много информация за
това как да използвате и подържате вашите ретро преси за коса!
http://obiavidnes.com/obiava/60771/magazin-za-retro-presi

Медицински университет – гр. Пловдив
През 2003г в Медицинският Университет в гр. Пловдив стартира обучение магистър-фармацевти. Студентите по
фармация се приемат след издържане на приемен изпит и класиране по бал. Обучението продължава 9 семестъра и 6
месеца стаж.
http://obiavidnes.com/obiava/60770/medicinski-universitet--gr-plovdiv

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЧЕТОВОДНО СЪДЕЙСТВИЕ И ИЗКУПУВАНЕ НА АД ЕАД ООД ЕООД
СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!!ЗА УСЛУГИТЕ НИ ЗАПЛАЩАТЕ НАЙ-НИСКАТА ВЪЗМОЖНА ЦЕНА БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ!!!
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.
Освобождаваме ви от финансова юридическа отговорност в рамките на 1 час.
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.
БИЗНЕС РЕСТАРТ ООД
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тел.0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/60769/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya

РЕСТАРТ БИЗНЕС-ЗА ФИРМИТЕ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЧЕТОВОДНО СЪДЕЙСТВИЕ И ИЗКУПУВАНЕ НА АД ЕАД ООД ЕООД
СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!!ЗА УСЛУГИТЕ НИ ЗАПЛАЩАТЕ НАЙ-НИСКАТА ВЪЗМОЖНА ЦЕНА БЕЗ КОНКУРЕНЦИЯ!!!
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.
Освобождаваме ви от финансова юридическа отговорност в рамките на 1 час.
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.
БИЗНЕС РЕСТАРТ ООД
тел.0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/60768/restart-biznes-za-firmite-sys-zadyljeniya

Минерали от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Минерали от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60767/minerali-ot-businessbg

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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/60766/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/60765/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Семейството на фондация Ейнджълс се увеличава
Фондация Ейнджълс – клон София с председател Красимира Марчева може да се похвали с нов член в своето семейство
на Ангели. Мария Стефанова Бояджиева се присъедини към нашата благотворителна кауза и дари детски дрешки, които
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със сигурност ще бъдат нужни на нашите малки приятели. Екипът на фондация Ейнджълс - клон София искрено
благодари на г-жа Бояджиева за желанието и съпричастността към нашата мисия – да бъдем по-добри и да помогнем
на все повече деца в нужда. Защото заедно можем повече!
Снимки от срещата с малчуганите и даряването на дрехите очаквайте скоро на www.foundationangels.org.
http://obiavidnes.com/obiava/60764/semeystvoto-na-fondaciya-eyndjyls-se-uvelichava

Лятна ваканция в Ориндж Хаус
Английски курс за деца в езиков център Ориндж Хаус, всички нива, учители само от Англия - www.OrangeHouseVarna.com
http://obiavidnes.com/obiava/60763/lyatna-vakanciya-v-orindj-haus

Плевен- Частен Детектив Иван Иванов-Детективси Услуги !
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/60762/pleven--chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivsi-uslugi-

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
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E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/60761/detektivska-agenciya--foks--chastni-detektivi

Мрамор, Гранит, Гнайс от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Мрамор, Гранит, Гнайс, Травертин, Базалт от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60760/mramor-granit-gnays-ot-businessbg

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/60759/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60758/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/60757/detektivska-agenciya-star-0885350440

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.
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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/60756/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Детективска агенция Аякс -Пловдив Стара Загора Ямбол Сливен
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/60755/detektivska-agenciya-ayaks--plovdiv-stara-zagora-yambol-sliven

Детективска агенция Аякс-24/7 -Варна Русе Шумен Бургас Велико Търново
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/60754/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
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-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/60753/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
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E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/60752/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Проектиране и строителство на сгради и еднофамилни къщи
”Tenev Group” Ltd. е компания, която работи специализирано в строителния сектор. Предлагаме пълно проектиране на
еднофамилни къщи и сгради с промишлено предназначение, както и тяхното изграждане. Извършваме всички видове
довършителни и ремонтни работи и покриваме изискванията и на най-претенциозните си клиенти. Имаме завършени
обекти в голям мащаб - между тях е административната сграда на „Щрабаг ЕАД”, хотел „Вега София”, “Сименс
България”, “Бенетон” и др. Наемайки нашата компания, за Вашия комфорт ще се грижат инженер конструктор с пълна
проектантска правоспособност и инженер технолог с дългогодишен трудов стаж в областта. За повече информация за
предлаганите от нас услуги в областта на проектирането и строителството на сгради посетете: http://bgsolar-group.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/60751/proektirane-i-stroitelstvo-na-sgradi-i-ednofamilni-kyshti

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

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/60750/tehnicheski-kamyk-varovik-ot-businessbg

16GB USB Flash
16GB USB Flash, Silicon Power Touch 830
http://obiavidnes.com/obiava/60749/16gb-usb-flash

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/60748/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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.
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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/60747/30-50-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 !
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/60746/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/60745/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/60744/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60743/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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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/60742/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

HP OfficeJet Pro 8100 ePrinter
HP OfficeJet Pro 8100 ePrinter, цветен мастилен принтер/скенер/копир, Duplex, 600x1200 dpi; 20/16стр/мин; 128MB, WiFi
802.11n & RJ45, USB, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/60741/hp-officejet-pro-8100-eprinter

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.
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
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

3D интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн.
3D 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/60740/3d-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgradi-i-grafi

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 .
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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/60739/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

НОВО! ПАРОЧИСТАЧКА STEAM MASTER Х6 +5 ПОДАРЪКА ** 148 лв.
НАЙ-НОВИЯ МОДЕЛ ПАРОЧИСТАЧКА STEAM MASTER Х6
ВЗЕМИ 5 ПОДАРЪКА: телесен цифров термометър, крачкомер, щипка против хъркане, нокторезачка и фенерче
Парочистачката Х6 е мултифункционално устройство „6 в 1”, заместваща няколко уреди за почистване на жилището,
офиса, магазина и др.
Парата дезинфекцира и отстранява миризмите.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- Температурата на парата около 120°C;
- Режим на подаване на парата: нисък, среден, висок и много висок;
- Скорост на пароподаване: от 28 до 45 мл/мин.;
- Мощност: 1250 W;
- Вместимост на резервоара за вода: 450 мл.;
- Захранващ кабел: 6 м;
- Тегло: 2,2 кг.
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/pjWJG4YyHwg
http://youtu.be/m7mUy9gevzc
ГАРАНЦИЯ 1 г. Сертификат СЕ
Производител: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА: 148 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар Борово, павилион 12
(срещу входа на супер Европа)
или по куриер до адрес 8,90 лв.
КОНТАКТИ:
0887/255 692; albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/60738/novo-parochistachka-steam-master-h6-5-podaryka--148-lv

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
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за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/60737/30-50-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 !
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/60736/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/60735/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/60734/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
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Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60733/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

HP OfficeJet 6700 Premium eAiO H711n
HP OfficeJet 6700 Premium eAiO H711n, цветен мастилен принтер/скенер/копир/факс, 600x1200 dpi; 16/9стр/мин; 128MB,
WiFi 802.11n & RJ45, USB, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/60732/hp-officejet-6700-premium-eaio-h711n

НОВО! ПАРОЧИСТАЧКА STEAM MASTER Х6 +5 ПОДАРЪКА ** 148 лв.
НОВО! ПАРОЧИСТАЧКА STEAM MASTER Х6 „6 в 1”
ВЗЕМИ 5 ПОДАРЪКА: телесен цифров термометър,
крачкомер, щипка против хъркане, нокторезачка и фенерче
** ПАРОЧИСТАЧКАТА „6 в 1” ПОЧИСТВА ПОДОВЕ, ПОСТЕЛКИ, ПРОЗОРЦИ,
ПОЛЗВА СЕ КАТО ПАРОСТРУЙКА, ПАРОГЛАДАЧКА И ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ,
РЕГУЛИРАНЕ НА ПАРОПОДАВАНЕТО, БЕЗУПРЕЧНА ХИГИЕНА!
** СТАРИЯТ МОДЕЛ STEAM MOP Х5 ЕЛИТ СЕ РЕКЛАМИРА ПО ТV за 250 лв.!
Парочистачката Steam Мaster X6 е ново поколение от известната поредица H2O с подобрение не само на техническата
характеристика, но са взети предвид и предложенията на потребителите.
Парочистачката Х6 е мултифункционално устройство „6 в 1”, заместваща няколко уреди за почистване на жилището,
офиса, магазина и др. Тя е много лека (2,2 кг.), мощна (1250 W) и лесна за ползване.
Парата почиства различни повърхности от мръсотията, дезинфекцира (премахва 99% акари, гъбички, вируси,
паразити, бактерии и др.) и отстранява миризмите.
С парочистачката могат да се почистват различни подове (паркет, теракота, фаянс, балатуми, мозайка, мрамор и
др.), подови настилки (килими, мокети, черги, балатум и др.), ивиците между плочките в кухнята и банята, печки, мивки,
прозорци и огледала, парогладачка на дрехи, завеси, текстилни изделия и др.
В зависимост какви повърхности се почистват скоростта на подаването на парата се регулира от 28 до 45 мл./мин. в 4
степени: ниска, средна, висока и много висока. За дървени повърхности се използва ниската степен, а за мраморни
повърхности и мозайка- много високата!
Парочистачката почиства и дезинфикцира единствено с помощта на парата и не се налага използването на
скъпоструващи химикали и препарати.
Не почиствайте с пара кожени изделия, полирани повърхности на мебели, синтетични тъкани и настилки и др., които
от високата температура могат да се деформират и унищожат.
Не насочвайте парата към хора, животни и растения, както и към повърхности и предмети, които са чувствителни
към висока температура!
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:
- Температурата на парата около 120°C;
- 4-степенен режим на подаване на парата: нисък, среден, висок и много висок;
- Скорост на пароподаване: от 28 до 45 мл/мин.;
- Време за загряване: 20-30 секунди (светва зелен индикатор;
- Мощност: 1250 W;
- Вместимост на резервоара за вода: 450 мл.;
- LED червен индикатор за включване и изключване;
- Дължина на захранващия кабел: 6 м;
- Тегло: 2,2 кг.
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ПРЕДИМСТВА на Steam Мaster X6: стилен дизайн, компактен, лек и удобен за ползване, мощен, маневрен, почиства
труднодостъпни места, дезинфекцира и премахва миризмите, без използване на скъпи химикали и препарати, 4-степенно
регулиране подаването на пара, използване като прароструйка, гаранция за безупречна хигиена и спестяване на време и
средства.
КОМПЛЕКТЪК STEAM МАSTER X6 включва общо 25 бр.:
- Комплект приставки, дюзи, четки и микрофибърни подложки за различните
функционални предназначения на почистване;:
- Подставка за лесно приплъзване на почистващата глава;
- Прав накрайник за почистване на труднодостъпни места;
- Удължаващ маркуч 85 см.;
- Мерителната чашка;
- Игла за отстраняване на варовикови отложения;
- Инструкция за ползване
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/pjWJG4YyHwg
http://youtu.be/jstyAiHhrgk
http://youtu.be/m7mUy9gevzc
ГАРАНЦИЯ 12 месеца. Сертификат СЕ и RoHS
Производител: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА СУПЕР ЦЕНА: 148 лв. СПЕСТЯВАТЕ 102 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 на Еконт 7,80 лв., до адрес 8,90 лв. и получаване на следващия ден,
а до селища без офис на Еконт 10,20 лв. и получаване до 3 работни дни
Куриерската такса е с намаление -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/60731/novo-parochistachka-steam-master-h6-5-podaryka--148-lv

HP OfficeJet 7500A Wide Format eAiO
HP OfficeJet 7500A Wide Format eAiO, A3+ цветен мастилен принтер/скенер/копир/факс, 4800x1200 dpi; 10/7стр/мин; ADF,
128MB, WiFi 802.11n & RJ45, USB, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/60730/hp-officejet-7500a-wide-format-eaio

Фриматор -ултразвуков пилинг
Фриматор -ултразвуков пилинг
Този апарат е специално разработен за почистване на петна и заглаждане на бръчки чрез високо-честотни вибрации,
които правят кожата по-мека и отстраняват повърхностния слой, себум и замърсявания.
Фриматорът отстранява акне и белези от шарка, намалява меланина и тъмните петна, и като резултат прави кожата
на лицето блестяща и свежа.
Проникващият ефект на ултразвука масажира и почиства кожата в дълбочина. Фимраторът почиства порите,
премахва ефективно петна,
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бръчки, пъпки и роговия слой, така че кожата ви изглежда бяла, чиста и еластична.
Фриматорът е най-популярния козметичен инструмент.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/60729/frimator--ultrazvukov-piling

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/60728/vulkanichni-kamyni

Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Фитнес уред от ново поколение, с ”ВИБРО ПЛЕЙТ” дори и Мадона извайва тялото си !
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
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http://obiavidnes.com/obiava/60727/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/60726/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

HP OfficeJet Pro 251dw
HP OfficeJet Pro 251dw, цветен мастилен принтер, Duplex, 1200x1200 dpi; 20/15стр/мин; 4.3"(10.92cm) сензорен цветен
дисплей, 256MB, WiFi 802.11n & RJ45, USB, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/60725/hp-officejet-pro-251dw

Card Reader
Card Reader, USB, HAMA "All in One" (94124)
http://obiavidnes.com/obiava/60724/card-reader

Samsung Galaxy Ace 2
Samsung Galaxy Ace 2, черен, 3G GSM, GPS, 3.8" (9.65 cm) сензорен дисплей, двуядрен процесор 800MHz, 4GB памет
(+поддържа MicroSDHC), 2x camera, Android 2.3.6, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/60723/samsung-galaxy-ace-2

Бизнес и лични оферта заем прилага сега
Имате ли нужда от заем за стартиращ бизнес прилагат сега и ще получите одобрен с лихва 3% ставка
Имате нужда от заем, за да разшири бизнеса си? Имате право на лошите кредити, които искате да се реши?
Кандидатствайте за заем сега и ще получите одобрен. Ние предлагаме всички видове на заем при по-ниска ставка на
интереси.
ние лизингови заеми на тези в финансов стрес, както и за разширяване на бизнеса. свържете се с нас днес, и да получите
одобрение
Ние предлагаме всички видове на заем, като например
Потребителски кредити
бизнес кредит
Bad кредитни кредит
Жилищен кредит
Auto заем
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за повече информация имейл сега robertyounginvestment@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/60722/biznes-i-lichni-oferta-zaem-prilaga-sega

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

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/60721/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

9.7" (24.64 cm) Prestigio MultiPad 9.7 Ultra Duo таблет
9.7" (24.64 cm) Prestigio MultiPad 9.7 Ultra Duo таблет, двуядрен ARM A9 1.6GHz, капацитивен IPS екран, 1GB DDR3 RAM,
16GB Flash памет (+microSDHC слот), miniHDMI, 802.11n, 2x камера, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/60720/97-2464-cm-prestigio-multipad-97-ultra-duo-tablet

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/60719/sigurna-rabota

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60718/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
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www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/60717/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

AMD 5450
AMD 5450, 1GB, XFX HD-545X-ZCH2, безвентилаторно охлаждане, ниско-профилна, PCI-E, DDR3, 64bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/60716/amd-5450

Евтини нови таблети
В онлайн магазин http://NovTablet.net ще намерите най-новите таблети и най-добрите таблети с Android или Windows.
При нас можете да намерите, както евтини таблети, така и таблети от най-висок клас. В нашият електронен магазин
ще намерите таблети Apple, таблети Acer, таблети Asus, таблети Allview, таблети, Samsung, таблети Motorola,
таблети Sony, таблети HP, таблети Toshiba, таблети Prestigio.
http://obiavidnes.com/obiava/60715/evtini-novi-tableti

AMD 6570
AMD 6570, 1GB, XFX HD-657X-CNF2, PCI-E, DDR3, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/60714/amd-6570

AMD 7790
AMD 7790, 1GB, XFX Core Edition FX-779A-ZNJ4, PCI-E, DDR5, 128bit, HDMI, DisplayPort, 2x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/60713/amd-7790

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/60712/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

“Хари-3-Харалан Хараланов” ЕТ
Разписанието на предлаганите от ЕТ „Хари-3-Харалан Хараланов” лицензирани пътнически превози
чужбина, ще откриете на сайта ни: http://xari3.com. Очакваме Ви!

в страната и

http://obiavidnes.com/obiava/60711/hari-3-haralan-haralanov-et

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД – гр. Кърджали
Към МБАЛ Д-р "Атанас Дафовски" гр Кърджали има разкрит Медицински център и хоспис с 38 легла. В този център
могат да лежат болни с тежки инвалидизиращи състояния след изписването им от болницата. Тук се оказват
палиативни грижи на онкологично болни.
http://obiavidnes.com/obiava/60710/mbal-d-r-atanas-dafovski-ad--gr-kyrdjali
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AMD 7850
AMD 7850, 2GB, XFX Core Edition FX-785A-CNJC, PCI-E, DDR5, 256bit, HDMI, 2x miniDisplayPort, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/60709/amd-7850

3D интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн.
3D 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/60708/3d-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgradi-i-grafi

AMD 7850
AMD 7850, 2GB, XFX Black Edition FX-785A-CDBC, PCI-E, DDR5, 256bit, HDMI, 2x miniDisplayPort, 2x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/60707/amd-7850

ТЕХНО-ПЛАСТ ООД
ТЕХНО-ПЛАСТ ООД е лидер в производството на полиетиленови продукти както за нуждите на бита, така и за
промишлено ползване. Сред тях са цистерни за съхранение на вода, химикали, нафта. Безшевна технология,
термоустойчиви, с живот поне тридесет години. Пречиствателни съоръжения, цистерни. Съдовете се изработват от
качествени полиетилени. Сигурна херметичност, многократна употреба. Свържете се с нас:1225, гр.София, кв.
Орландовци, ул.Одеса 34, 0888318448, 02/ 9367019, 02/ 9367348, www.techno-plast.net
http://obiavidnes.com/obiava/60706/tehno-plast-ood

FCE VARNA
FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH AT ORANGE HOUSE VARNA
The course starts in May!
Only native English speaking teachers!
http://obiavidnes.com/obiava/60705/fce-varna

AMD 7870
AMD 7870, 2GB, XFX Double Dissipation Edtion FX-787A-CDFC, PCI-E, DDR5, 256bit, HDMI, 2x miniDisplayPort, 2x DVI
http://obiavidnes.com/obiava/60704/amd-7870

Инертни Материали, Филц, Пясък от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Инертни Материали, Филц, Пясък от
бизнес каталог N1 в България

BUSINESS.bg -

http://obiavidnes.com/obiava/60703/inertni-materiali-filc-pyasyk-ot-businessbg

Фондация Ейнджълс с нов управител.
Фондация Ейнджълс с нов управител.
Главният счетоводител на Ай Еф Джи Лизинг г-жа Красимира Марчева поема и управлението на Фондация Ейнджълс
–клон София за 2013-2014г.
Председателят на Фондацията Ивелин Кичуков повери отговорната задача на г-жа Марчева с пожелания за все повече
реализирани благотворителни проекти в помощ на хора в неравностойно положение.
Повече информация можете да намерите на сайта ни www.foundationangels.org.
http://obiavidnes.com/obiava/60702/fondaciya--eyndjyls--s-nov--upravitel
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Фондация Ейнджълс с нов член.
Фондация Ейнджълс с нов член.
Към Фондация Ейнджълс – клон София се присъедини нов член Мария Стефанова Бояджиева. Тя се включи към
благотворителната кауза и дари детски дрешки за нашите малки приятели. Екипът на фондация Ейнджълс - клон
София искрено благодари на г-жа Бояджиева за желанието и съпричастността към нашата мисия – да бъдем по-добри и
да помогнем на все повече деца в нужда.
Защото заедно можем повече....
Повече информация можете да намерите на сайта ни www.foundationangels.org
http://obiavidnes.com/obiava/60701/fondaciya-eyndjyls--s--nov--chlen

Първа кампания “Купи и Дари” на Красимира Марчева.
Първа кампания “Купи и Дари” на Красимира Марчева.
Първата кампания “Купи и Дари” на Красимира Марчева новият председател на „Фондация Ейнджълс” се състоя
на 13.04.2013г. в столичния супермаркет Пикадили в Търговски комплекс Сити център и в Mall of Sofia.Общата сума
на събраните хранителни продукти за децата в неравностойно положение е 322,47 лв.Участие взеха Ангелите на
Фондацията - Борис Гълъбов, Гергана Григорова, Елена Иванова и г-жа Красимира Марчева. Средствата ще бъдат
дарени на ССУ с детска градина за деца с увреден слух " проф. Д-р Дечо Денев" и ДАР - Свети Никола.
Защото заедно можем повече....
Повече информация можете да намерите на сайта ни www.foundationangels.org
http://obiavidnes.com/obiava/60700/pyrva--kampaniya-kupi-i-dari-na--krasimira-marcheva

Семинар по Инсайтинг интензивно дишане (IBI) 18.05.2013-19.05.2013
ДИШАЙ И ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!
СЕМИНАРИ ПО ИНСАЙТИНГ ИНТЕНЗИВНО ДИШАНЕ (IBI)
ТРАДИЦИЯ И ОРИГИНАЛНОСТ
НЕОБИКНОВЕНИТЕ МОМЕНТИ ПРОДЪЛЖАВАТ...

18 - 19 МАЙ - СОФИЯ
ЦИКЪЛ ОТ ЛЕКЦИИ: МАТРИЦАТА VS. СВОБОДАТА

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/60699/seminar-po-insayting-intenzivno-dishane-ibi--18052013-19052013

Победителят

Михаил Калчев спортен клуб „Херкулес“.
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Михаил Калчев спортен клуб „Херкулес“.

Проведеното държавно първенство по канадска борба на 06.04.2013г. в град Поморие е със безспорен победител.
Михаил Калчев от спортен клуб „Херкулес“ спечели златен, сребърен медал и парично възнаграждение от Ай Еф Джи
Лизинг АД.
Екипът на „Ай Еф Джи Лизинг“ АД отправя своите поздравления към спортен клуб по канадска борба Херкулес и им
пожелава още по- големи успехи на световно ниво.
Не забравяйте, че ние сме експертът в кредитирането!!! office@ifgleasing.eu.
http://obiavidnes.com/obiava/60698/pobeditelyat----mihail-kalchev--sporten-klub-herkules

Газ, Газифициране, Газопроводи от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Газ, Газифициране, Газопроводи от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60697/gaz-gazificirane-gazoprovodi-ot-businessbg

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

Сумата по кредит Трета Възраст е двойно по-висока. Вече може да се възползвате от кредит на стойност до 1000 лв.
Добре познатият ви продукт „Трета Възраст” запазва условията по кандидатстване и лихвените проценти. Не търсете
поръчители, не са ви нужни. Посетете онлайн страницата ни, или заповядайте в наш офис, където ще получите бърз
отговор, качествено обслужване и безплатна консултация.
Ако имате нужда от пари за подарък на внучето или просто за да отидете на почивка, не се колебайте. Възползвайте се
от нашите максимално улеснени условия и ниски лихвени проценти.
Не забравяйте, че ние сме експертът в кредитирането!!!
За повече информация, свържете се с наш кредитен консултант на 0700 19 120 или ни пишете на office@ifgleasing.eu
http://obiavidnes.com/obiava/60696/kredit-treta-vyzrast-veche-do-1000-lv

Кредитна линия за малкия и среден бизнес от Ай Еф Джи Лизинг АД
Кредитна линия за малкия и среден бизнес от Ай Еф Джи Лизинг АД
Ай Еф Джи Лизинг АД подписа договор за нова кредитна линия в размер на 500 000 евро. Средствата са предоставени за
финансиране на малкия и среден бизнес. Малките и средни предприятия от цяла България ще могат да се възползват от
преференциалните условия по кредита за финансиране на бизнеса си, за оборотни средства или покупка на имот.
В зависимост от индивидуалните потребности на всеки наш клиент ще бъде изготвен най-добрият план за финансиране.
Времето за разглеждане на документите за кандидатстване е сведено до минимум с цел максимална гъвкавост и бързина
на финансиране.
За повече информация, моля, изпратете Вашето запитване на e-mail: office@ifgleasing.eu.
...Защото ние сме експертът в кредитирането...
Още информация на: www.ifgleasing.eu
http://obiavidnes.com/obiava/60695/kreditna--liniya-za-malkiya-i-sreden-biznes-ot-ay-ef-dji-lizing-ad

AMD 7950
AMD 7950, 3GB, XFX Double Dissipation Edtion FX-795A-TDFC, PCI-E, DDR5, 384bit, HDMI, 2x miniDisplayPort, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/60694/amd-7950

Метанстанции от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Метанстанции от
България
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http://obiavidnes.com/obiava/60693/metanstancii-ot-businessbg

Детегледачки ,домашни помощници
Ел.Хюмън ЕООД предлага детегледачки и домашни помощнички.Защо да изберете нас:
• Ще ви предложим само хора с опит в областта
• Отговорни и мотивирани хора за работа с деца
• Предлагаме само реални кандидатури,отсеяни лично от наш екип ,състоящ се от психолози и експерти в HR
• Задължителен договор,осигуряващ Вашата сигурност
• Ние ще Ви предложим и гаранция,в рамките на 3 месеца,ако наетия от нас персонал напусне или бъде освободен поради
независимо каквато и да е причина ще бъде заменен напълно безплатно от нас!
Изборът на детегледачка е много труден и отговорен. Разпитването на познати, публикуването и четенето на обяви, по
които кандидатстват стотици хора без опит с гледане на деца, са почти неосъщестивим или отнемащ много време и
нерви начин за търсене на подходящия човек!
За допълнителни въпроси и информация може да ни потърсите на:
e-mail: www.elhuman2012@gmail.com
tel: 02/8390317
http://obiavidnes.com/obiava/60692/detegledachki-domashni-pomoshtnici

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

BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в

http://obiavidnes.com/obiava/60691/gazstancii-ot-businessbg

Бензиностанции от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Бензиностанции от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/60690/benzinostancii-ot-businessbg

Течни Горива, Бензин, Дизел, Пропан - Бутан от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Течни Горива, Бензин, Дизел, Пропан - Бутан от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60689/techni-goriva-benzin-dizel-propan---butan-ot-businessbg

Ремонт на покриви-София
.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/60688/remont-na-pokrivi-sofiya
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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/60687/remont-na-pokrivi

Строителни услуги - Груб строеж
-дървена конструкция.-(тавански,барбекю,навеси,нов покрив и др.)
-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/60686/stroitelni-uslugi---grub-stroej

Строителни услуги - Груб строеж
-дървена конструкция.-(тавански,барбекю,навеси,нов покрив и др.)
-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/60685/stroitelni-uslugi---grub-stroej

Твърди Горива, Въглища, Брикети от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Твърди Горива, Въглища, Брикети от
бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60684/tvyrdi-goriva-vyglishta-briketi-ot-businessbg
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AMD 7970
AMD 7970, 3GB, XFX Double Dissipation Edtion FX-797G-TDFC, PCI-E, DDR5, 384bit, HDMI, 2x miniDisplayPort, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/60683/amd-7970

Заеми, Кредити - бързи и лесни
ЗАЕМИ, КРЕДИТИ
http://obiavidnes.com/obiava/58310/zaemi-krediti---byrzi-i-lesni

Antec One
Antec One, USB3.0, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/60682/antec-one

Община Девня
Община Девня е ситуирана недалеч от Варна – на 30 км. Тя съхранява редица забележителности като Девненските
извори, Музей на римските мозайки, Побитите камъни, с. Кипрен. Администрация: гр. Девня 9162, бул. Съединение 78,
тел. (+359) 0519 47011.
http://obiavidnes.com/obiava/60681/obshtina-devnya

ТТЛ логистика
TTLogistics е член на Националното сдружение на българските спедитори (НСБС) , асоцииран член на FIATA и член на
българската асоциация на собствениците на частни вагони (BPW). Фирмата предлага комплексно транспортни и
логистични решения.
http://obiavidnes.com/obiava/60680/ttl-logistika

Община Ситово
Община Ситово е разположена в североизточната част на Дунавската равнина. Общината се състои от 12 населени
места - с. Ситово/, 6 кметства /с. Искра, с. Попина, с. Любен, с. Босна, с. Гарван и с. Добротица / и 5 кметски
наместничества / с. Слатина, с. Нова Попина, с. Поляна, с. Ирник и с. Ястребна/.
http://obiavidnes.com/obiava/60679/obshtina-sitovo

онлайн магазин ВАТ 06
Антифриз, течност за чистачки, масло спирачна течност, антифриз, добавки и други авто части и аксесоари може да
поръчате онлайн от магазин VAT06, на интернет адрес http://www.vat06.com, или на телефон 0899125632.
От онлайн магазин VAT06, може да закупите аудио оборудване за вашата кола – усилватели, високоговорители, филтри,
решетки, басови високо говорители, MP3, pleyers, авто ТВ, филтри, широколентови високоговорители, кабели и други.
"Ако имате нужда от нови чистачки за Вашия автомобил , може да посетите онлайн магазин http://www.vat06.com, тук
ще намерите обикновени чистачки, банан и банан комплекти. Те ще бъдат доставени на посочен от вас адрес от 1 до 7
работни дни.
"
http://obiavidnes.com/obiava/60678/onlayn-magazin-vat-06

Antec GX700
Antec GX700, USB3.0, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/60677/antec-gx700

Мандра атлас
В мандра Атлас, може да намерите масло, кашкавал, извара, топено сирене и кашкавалено роле от 100% краве мляко.
Мандрата държи на качеството и добрата хигиена.
Продуктовата гама на мандра „Атлас” може да откриете в градовете София, Варна, Пловдив, Велико Търново, Плевен,

Страница 40/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

28.04.2013

Стара Загора, Бургас, Хасково, Самоков, Казанлък или на место в производствената ни база с. Злати войвода община
Сливен.
Управителя на мандра Атлас е Райна Трифонова, инженер-технолог по професия, специалност мляко и млечни продукти и
изключително държи на качеството на продуктите. Собственици на дружеството са Г-н Байчо Бахов(вляво на
снимката) и Г-н Николай Славчев(вдясно на снимката), които са собственици и на млекопреработвателно предприятие
Булмилк Тонус” ООД гр. Хасково с производство кисело, прясно мляко и техните производни–плодови млека, айран, катък.
http://obiavidnes.com/obiava/60676/mandra-atlas

ЗСК ДЕВНЯ АД
ЗСК ДЕВНЯ АД е дружество с двадесетгодишна история, което предлага строителни конструкции за сгради, за
изграждане на халета, мостове и други постройки. За момента заводът и седемте производствени бази към него
произвеждат бетон, качествени бетонови детайли, както и инертни материали за строители в близост до Варна.
Извършват се и продажби на конструкции изработени от стоманобетон. Компанията поддържа и собствено
строителство на частни домове и сгради, както и се явява на търгове за обществени поръчки. за срещи, информация или
въпроси: гр. Варна, район Младост, ул. Уста Кольо Фичето 62, тел.: 052/ 500068, 052/ 504902, http://www.zsk-devnya.com/.
http://obiavidnes.com/obiava/60675/zsk-devnya-ad

РОСЕН 85- шофьорски курсове
Обучението, съветите и подход към курсистите през целия шофьорски курс предлага автошкола „Росен-85”. Ще бъда
щастлив с нашия опит и професионализъм да допринесем за Вашия шофьорски курс в приятна и спокойна атмосфера.
Учебен център „Росен-85”
провежда шофьорски курс за категории M,A, B, B+E, C, C+E, D. Ние предлагаме:
професионално и безопасно обучение, квалифицирани инструктори , модерни и комфортни условия на обучение.
Учебен център „Росен-85” организира и провежда шофьорски курсове в София област за категориите: Категория М,А,
Категория B, Категория С, Категория С+Е, Категория D. При нас работят утвърдени инструктори с богат опит.
http://obiavidnes.com/obiava/60674/rosen-85--shofyorski-kursove

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/60673/30-50-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 !
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/60672/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
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ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/60671/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/60670/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60669/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Алтернативни Енергийни Източници
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Алтернативни Енергийни Източници от
бизнес каталог N1 в България

BUSINESS.bg -

http://obiavidnes.com/obiava/60668/alternativni-energiyni-iztochnici

ИХР МЕТАЛ - гр.Монтана
"Фирма „Ихр Метал” ЕООД произвежда изделия от метал. Продуктовия ни каталог включва разнообразие от продукти
за:
- офиси, зали, цехово оборудване
- паркове и градини
- оборудване за складове
- оборудване за транспортиране
"
http://obiavidnes.com/obiava/60667/ihr-metal---grmontana

Antec ISK110 VESA
Antec ISK110 VESA, miniITX, 90W PSU
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http://obiavidnes.com/obiava/60666/antec-isk110-vesa

Тоникс 96-производство на мебели
Фирма Тоникс 96 се намира в град Троян и изработва мебели от масивна дървесина. Производствената база се
разпростира на площ от 400 кв.м. и работят 30 души. Ние задоволява ме и най- капризните клиенти, като изработваме
мебели по техен модел.
Фирма Тоникс 96 е създадена през 1995г.с цел производство и търговия на мебели. През годините се утвърждава с
доброто качество на мебелите си както в страната, така и чужбина
http://obiavidnes.com/obiava/60665/toniks-96-proizvodstvo-na-mebeli

Бора ООД
„Бора” ООД е фирма, която е специализирана в проектирането и изграждането на пречиствателни системи.
Предлагаме следните услуги: електро проекти, проекти по автоматика на управлението, проекти за всички комуникации
на площадката на пречиствателната станция, както и упражняване на авторски надзор при изпълнението. Цялата гама
на предлаганите от нас услуги ще откриете на http://www.bora.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/60664/bora-ood

ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ МОРАВА
ПРОИЗВОДСТВЕНО ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ ВЪЗРАЖДАНЕ МОРАВА е с предмет на дейност
зърнопроизводство, производство на продукция за селското стопанство и промишлеността. Извършва обработка на
собствени и земи под аренда. Покупко-продажба на зърнени култури – ечемик, царевица, пшеница, рапица, слънчоглед.
Механизирани дейности за фирми и частни лица. За връзка с нас: с. Морава, общ. Свищов, обл. Велико Търново, ул. Цветан
Цанков 50, 063/ 262 444.
http://obiavidnes.com/obiava/60663/proizvodstveno-potrebitelna-kooperaciya-vyzrajdane-morava

ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ НИВА-93,
Земеделска кооперация НИВА-93 е един от най-големия производител на кайсии в България.В нея освен зърнено-житни
култури, се отглеждат и 1800 дка с трайни насаждения – кайсии, праскови, сливи, череши.За контакти:с. Професор
Иширково, ул. Г. Димитров 45, тел:086/742205.
http://obiavidnes.com/obiava/60662/zemedelska-kooperaciya-niva-93

ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА ЦОНЕВА
Частен съдебен изпълнител Весела Любомирова Цонева извършва услуги по принудително изпълнение на частни и
публични вземания в района на град Габрово.
http://obiavidnes.com/obiava/60661/vesela-lyubomirova-coneva

ДЖУДИ ДИМИТЪР ВИТАНОВ
В специализирания сервиз за ремонт на автомобилни глави „Джуди” използваме оборудването на фирма SERDI, която
работи в заводите на водещи производители на автомобилни двигатели. Разполагаме с два тива машини за равннинна
обработка – SERDI MGM 1400 – автоматична машина за шлифоване на плоскостите на цилиндричните глави и SERDI
MGM 1000 - ръчна или автоматична машина, която е конструирана за фрезоване и шлифоване на плоскостите на
цилиндричните глави на малки цилиндрови блокове. Моля, посетете сайта ни: http://www.head-service.com, за подробна
информация.
http://obiavidnes.com/obiava/60660/djudi-dimityr-vitanov

3D интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн.
3D 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.
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http://obiavidnes.com/obiava/60659/3d-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgradi-i-grafi

3D интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн.
3D 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/60658/3d-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgradi-i-grafi

3D интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн.
3D 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/60657/3d-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgradi-i-grafi

Antec Nine Hundred Two V3
Antec Nine Hundred Two V3, USB3.0, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/60656/antec-nine-hundred-two-v3

Хотелски комплекс "Свети Врач"
Хотелски комплекс "Свети Врач" се намира Югозападна България на 5 км. от гр.Сандански. Тук може да изживеете една
незабравима почивка сред красива природа, спокойствие и тишина. Хотела разполага с балнеология, фитнес, сауна,
билярд, тенис, закрит басейн. Всяка стая разполага с вана, климатик, кабелна телевизия, хладилник с мини бар, телефон,
тераса с панорамен изглед към парка и гр. Сандански.
http://obiavidnes.com/obiava/60655/hotelski-kompleks-sveti-vrach

Община Белослав
Само на 20 км. от Черно Море и големия туристически, стопански и административен център Варна се намира община
Белослав. Общината е с богато културно-историческо наследство, красива природа, благоприятно географско
разположение и сериозен икономически потенциал. Цялата територия на община Белослав се намира на двата бряга на
Белославското и част от Варненското езера, като граничи с общините Варна, Аврен, Девня и Аксаково. Общината има
сравнително добре развита инфраструктура, което благоприятства икономическото и социалното й развитие.
Подробности ще откриете на сайта ни: www.beloslav.org.
http://obiavidnes.com/obiava/60654/obshtina-beloslav

Antec Eleven Hundred
Antec Eleven Hundred, USB3.0, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/60653/antec-eleven-hundred

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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.
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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/60652/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/60651/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60650/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Адвайзерс- недвижими имоти
Адвайзерс ЕООД е една от опитните агенции за недвижими имоти, които предлагат на клиентите си – инвеститори и
собственици на имоти, цялостни решения при сключване на сделки. Посредничество за бизнес имоти, парцели за
продажба, жилища под наем, управление на собственост. Фирмата предлага услугите си при наемане или отдаване на
търговски обекти, офис площи, склад под наем. Екипът е добре запознат с индустриални площи, новини, оферти, цени,
статистика, разполага с подготвени служители, които ще са до вас по време на продажба и покупка на офис, склад,
магазин, площ, парцел, жилищен имот. Адрес за контакти и срещи: София, ул. Шипка 35, ет.1, офис 5, +359 4 881 663,
+359 88888 2035, +359 888 410969, office@advisers.bg, http://advisers.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/60649/advayzers--nedvijimi-imoti

Antec P280
Antec P280, USB3.0, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/60648/antec-p280

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
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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. - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/60647/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция Аякс-24/7 -Варна Русе Шумен Бургас Велико Търново
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел. - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/60646/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

Antec P183 V3
Antec P183 V3, USB3.0, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/60645/antec-p183-v3

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
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www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/60644/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
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/60643/masajna-masajirashta-sedalka

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт
подочистачка

зуум,

Масажори,Виброколани,Електрическа

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Масажори,Виброколани,Електрическа подочистачка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 285 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
3 Йонизатори озонатори - 55 лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 65.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 49лв
9 Найсер Дайсер Кухненско ренде 59 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 29лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 48 лв !
13 Енергоспекстяващо за ток 29 лв
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 700лв
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25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/60642/celutronyonizatoridetoksikatorpeynt-zuum-masajorivibrokolanielektricheska-p

Razer Naga™ Hex League of Legends Edition
Razer Naga™ Hex League of Legends Edition, лазерна (5600dpi), 6 програмируеми бутона, USB
http://obiavidnes.com/obiava/60641/razer-naga-hex-league-of-legends-edition

Pad Razer Goliathus Speed League of Legends Edition
Pad Razer Goliathus Speed League of Legends Edition, standard, 35.5 х 25.4 cm
http://obiavidnes.com/obiava/60640/pad-razer-goliathus-speed-league-of-legends-edition

SteelSeries Apex [RAW]
SteelSeries Apex [RAW]
http://obiavidnes.com/obiava/60639/steelseries-apex-raw

Razer DeathStalker Essential
Razer DeathStalker Essential, подсветка, USB
http://obiavidnes.com/obiava/60638/razer-deathstalker-essential

ЗА ВЕЛИКДЕНСКИТЕ ПРАЗНИЦИ
Великденски Зайовци, елате при Алиса в Страната на Чудесата, където всичко е лесно и приятно, а
удоволствието-достъпно и на празнична цена от 50лв. Заповядайте при сочна зряла дама с дискретен терен до
19ч.,която ще се погрижи за вашето добро самочувствие. Звънете и елате да ебете.
http://obiavidnes.com/obiava/60637/za-velikdenskite-praznici

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги-дългогодишен професионален опит!!!
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
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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/60636/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

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/60635/detektivska-agenciya--foks-chastni-detektivi

3D интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн.
3D 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/60634/3d-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgradi-i-grafi

наемете професионален домоуправител
Шефа ми иска да става професионален домоуправител. Каза, че още от малък това му е мечта. Като за начало ще
започне само с един вход, а после ще поеме грижата за поне още 5. Ето това е да си професионален домоуправител.
Песен! За повече информация: 0899 862090
http://obiavidnes.com/obiava/60633/naemete-profesionalen-domoupravitel

ЗЪРНЕНИ ХРАНИ 99
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ 99 търгува със селскостопанска продукция като осигурява складиране, съхраняване и преработка на
зърно и посадъчен материал – семена. Практикува обработка и арендуване на земеделски земи. Предлага торове и
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препарати за растителна защита. Гр. Ямбол , ул. Обходен път Запад 61, 046/ 661 411.
http://obiavidnes.com/obiava/60632/zyrneni-hrani-99

Ежедневни групажни линии
Търсите фирма за международен транспорт? Използвайте услугите на фирмата, която излиза на първо място в Гоогле.
А, това е именно фирма Триумф Спед. Най-добрата фирма за международен транспорт. Телефон за контакти: 02 421 96
67
http://obiavidnes.com/obiava/60631/ejednevni-grupajni-linii

НОВО! ПАРОЧИСТАЧКА STEAM MASTER Х6 +5 ПОДАРЪКА ** 148 лв.
НОВО! ПАРОЧИСТАЧКА STEAM MASTER Х6 „6 в 1”
ВЗЕМИ 5 ПОДАРЪКА: телесен цифров термометър,
крачкомер, щипка против хъркане, нокторезачка и фенерче
** ПАРОЧИСТАЧКАТА „6 в 1” ПОЧИСТВА ПОДОВЕ, ПОСТЕЛКИ, ПРОЗОРЦИ,
ПОЛЗВА СЕ КАТО ПАРОСТРУЙКА, ПАРОГЛАДАЧКА И ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ,
РЕГУЛИРАНЕ НА ПАРОПОДАВАНЕТО, БЕЗУПРЕЧНА ХИГИЕНА!
** СТАРИЯТ МОДЕЛ STEAM MOP Х5 ЕЛИТ СЕ РЕКЛАМИРА ПО ТV за 250 лв.!
Парочистачката Steam Мaster X6 е ново поколение от известната поредица H2O с подобрение не само на техническата
характеристика, но са взети предвид и предложенията на потребителите.
Парочистачката Х6 е мултифункционално устройство „6 в 1”, заместваща няколко уреди за почистване на жилището,
офиса, магазина и др. Тя е много лека (2,2 кг.), мощна (1250 W) и лесна за ползване.
Парата почиства различни повърхности от мръсотията, дезинфекцира (премахва 99% акари, гъбички, вируси,
паразити, бактерии и др.) и отстранява миризмите.
С парочистачката могат да се почистват различни подове (паркет, теракота, фаянс, балатуми, мозайка, мрамор и
др.), подови настилки (килими, мокети, черги, балатум и др.), ивиците между плочките в кухнята и банята, печки, мивки,
прозорци и огледала, парогладачка на дрехи, завеси, текстилни изделия и др.
В зависимост какви повърхности се почистват скоростта на подаването на парата се регулира от 28 до 45 мл./мин. в 4
степени: ниска, средна, висока и много висока. За дървени повърхности се използва ниската степен, а за мраморни
повърхности и мозайка- много високата!
Парочистачката почиства и дезинфикцира единствено с помощта на парата и не се налага използването на
скъпоструващи химикали и препарати.
Не почиствайте с пара кожени изделия, полирани повърхности на мебели, синтетични тъкани и настилки и др., които
от високата температура могат да се деформират и унищожат.
Не насочвайте парата към хора, животни и растения, както и към повърхности и предмети, които са чувствителни
към висока температура!
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:
- Температурата на парата около 120°C;
- 4-степенен режим на подаване на парата: нисък, среден, висок и много висок;
- Скорост на пароподаване: от 28 до 45 мл/мин.;
- Време за загряване: 20-30 секунди (светва зелен индикатор;
- Мощност: 1250 W;
- Вместимост на резервоара за вода: 450 мл.;
- LED червен индикатор за включване и изключване;
- Дължина на захранващия кабел: 6 м;
- Тегло: 2,2 кг.
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ПРЕДИМСТВА на Steam Мaster X6: стилен дизайн, компактен, лек и удобен за ползване, мощен, маневрен, почиства
труднодостъпни места, дезинфекцира и премахва миризмите, без използване на скъпи химикали и препарати, 4-степенно
регулиране подаването на пара, използване като прароструйка, гаранция за безупречна хигиена и спестяване на време и
средства.
КОМПЛЕКТЪК STEAM МАSTER X6 включва общо 25 бр.:
- Комплект приставки, дюзи, четки и микрофибърни подложки за различните
функционални предназначения на почистване;:
- Подставка за лесно приплъзване на почистващата глава;
- Прав накрайник за почистване на труднодостъпни места;
- Удължаващ маркуч 85 см.;
- Мерителната чашка;
- Игла за отстраняване на варовикови отложения;
- Инструкция за ползване
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/pjWJG4YyHwg
http://youtu.be/jstyAiHhrgk
http://youtu.be/m7mUy9gevzc
ГАРАНЦИЯ 12 месеца. Сертификат СЕ и RoHS
Производител: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА СУПЕР ЦЕНА: 148 лв. СПЕСТЯВАТЕ 102 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 на Еконт 7,80 лв., до адрес 8,90 лв. и получаване на следващия ден,
а до селища без офис на Еконт 10,20 лв. и получаване до 3 работни дни
Куриерската такса е с намаление -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/60630/novo-parochistachka-steam-master-h6-5-podaryka--148-lv

НОВО! ПАРОЧИСТАЧКА STEAM MASTER Х6 +5 ПОДАРЪКА ** 148 лв.
НОВО! ПАРОЧИСТАЧКА STEAM MASTER Х6 „6 в 1”
ВЗЕМИ 5 ПОДАРЪКА: телесен цифров термометър,
крачкомер, щипка против хъркане, нокторезачка и фенерче
** ПАРОЧИСТАЧКАТА „6 в 1” ПОЧИСТВА ПОДОВЕ, ПОСТЕЛКИ, ПРОЗОРЦИ,
ПОЛЗВА СЕ КАТО ПАРОСТРУЙКА, ПАРОГЛАДАЧКА И ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ,
РЕГУЛИРАНЕ НА ПАРОПОДАВАНЕТО, БЕЗУПРЕЧНА ХИГИЕНА!
** СТАРИЯТ МОДЕЛ STEAM MOP Х5 ЕЛИТ СЕ РЕКЛАМИРА ПО ТV за 250 лв.!
Парочистачката Steam Мaster X6 е ново поколение от известната поредица H2O с подобрение не само на техническата
характеристика, но са взети предвид и предложенията на потребителите.
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Парочистачката Х6 е мултифункционално устройство „6 в 1”, заместваща няколко уреди за почистване на жилището,
офиса, магазина и др. Тя е много лека (2,2 кг.), мощна (1250 W) и лесна за ползване.
Парата почиства различни повърхности от мръсотията, дезинфекцира (премахва 99% акари, гъбички, вируси,
паразити, бактерии и др.) и отстранява миризмите.
С парочистачката могат да се почистват различни подове (паркет, теракота, фаянс, балатуми, мозайка, мрамор и
др.), подови настилки (килими, мокети, черги, балатум и др.), ивиците между плочките в кухнята и банята, печки, мивки,
прозорци и огледала, парогладачка на дрехи, завеси, текстилни изделия и др.
В зависимост какви повърхности се почистват скоростта на подаването на парата се регулира от 28 до 45 мл./мин. в 4
степени: ниска, средна, висока и много висока. За дървени повърхности се използва ниската степен, а за мраморни
повърхности и мозайка- много високата!
Парочистачката почиства и дезинфикцира единствено с помощта на парата и не се налага използването на
скъпоструващи химикали и препарати.
Не почиствайте с пара кожени изделия, полирани повърхности на мебели, синтетични тъкани и настилки и др., които
от високата температура могат да се деформират и унищожат.
Не насочвайте парата към хора, животни и растения, както и към повърхности и предмети, които са чувствителни
към висока температура!
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:
- Температурата на парата около 120°C;
- 4-степенен режим на подаване на парата: нисък, среден, висок и много висок;
- Скорост на пароподаване: от 28 до 45 мл/мин.;
- Време за загряване: 20-30 секунди (светва зелен индикатор;
- Мощност: 1250 W;
- Вместимост на резервоара за вода: 450 мл.;
- LED червен индикатор за включване и изключване;
- Дължина на захранващия кабел: 6 м;
- Тегло: 2,2 кг.
ПРЕДИМСТВА на Steam Мaster X6: стилен дизайн, компактен, лек и удобен за ползване, мощен, маневрен, почиства
труднодостъпни места, дезинфекцира и премахва миризмите, без използване на скъпи химикали и препарати, 4-степенно
регулиране подаването на пара, използване като прароструйка, гаранция за безупречна хигиена и спестяване на време и
средства.
КОМПЛЕКТЪК STEAM МАSTER X6 включва общо 25 бр.:
- Комплект приставки, дюзи, четки и микрофибърни подложки за различните
функционални предназначения на почистване;:
- Подставка за лесно приплъзване на почистващата глава;
- Прав накрайник за почистване на труднодостъпни места;
- Удължаващ маркуч 85 см.;
- Мерителната чашка;
- Игла за отстраняване на варовикови отложения;
- Инструкция за ползване
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/pjWJG4YyHwg
http://youtu.be/jstyAiHhrgk
http://youtu.be/m7mUy9gevzc
ГАРАНЦИЯ 12 месеца. Сертификат СЕ и RoHS
Производител: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА СУПЕР ЦЕНА: 148 лв. СПЕСТЯВАТЕ 102 лв.!
ПОКУПКИ:
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София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при получаване
от офиса на Еконт 7,80 лв., до адрес 8,90 лв. и получаване на следващия ден,
а до селища без офис на Еконт 10,20 лв. и получаване до 3 работни дни
Куриерската такса е с намаление -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/60629/novo-parochistachka-steam-master-h6-5-podaryka--148-lv

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/60628/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60627/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
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Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60626/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

3D интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн.
3D 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/60625/3d-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgradi-i-grafi

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. - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/60624/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-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/60623/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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.
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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/60622/30-50-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 !
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/60621/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/60620/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/60619/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60618/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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НОВО! ПАРОЧИСТАЧКА STEAM MASTER Х6 +5 ПОДАРЪКА ** 148 лв.
НОВО! ПАРОЧИСТАЧКА STEAM MASTER Х6 „6 в 1”
ВЗЕМИ 5 ПОДАРЪКА: телесен цифров термометър,
крачкомер, щипка против хъркане, нокторезачка и фенерче
** ПАРОЧИСТАЧКАТА „6 в 1” ПОЧИСТВА ПОДОВЕ, ПОСТЕЛКИ, ПРОЗОРЦИ,
ПОЛЗВА СЕ КАТО ПАРОСТРУЙКА, ПАРОГЛАДАЧКА И ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ,
РЕГУЛИРАНЕ НА ПАРОПОДАВАНЕТО, БЕЗУПРЕЧНА ХИГИЕНА!
** СТАРИЯТ МОДЕЛ STEAM MOP Х5 ЕЛИТ СЕ РЕКЛАМИРА ПО ТV за 250 лв.!
Парочистачката Steam Мaster X6 е ново поколение от известната поредица H2O с подобрение не само на техническата
характеристика, но са взети предвид и предложенията на потребителите.
Парочистачката Х6 е мултифункционално устройство „6 в 1”, заместваща няколко уреди за почистване на жилището,
офиса, магазина и др. Тя е много лека (2,2 кг.), мощна (1250 W) и лесна за ползване.
Парата почиства различни повърхности от мръсотията, дезинфекцира (премахва 99% акари, гъбички, вируси,
паразити, бактерии и др.) и отстранява миризмите.
С парочистачката могат да се почистват различни подове (паркет, теракота, фаянс, балатуми, мозайка, мрамор и
др.), подови настилки (килими, мокети, черги, балатум и др.), ивиците между плочките в кухнята и банята, печки, мивки,
прозорци и огледала, парогладачка на дрехи, завеси, текстилни изделия и др.
В зависимост какви повърхности се почистват скоростта на подаването на парата се регулира от 28 до 45 мл./мин. в 4
степени: ниска, средна, висока и много висока. За дървени повърхности се използва ниската степен, а за мраморни
повърхности и мозайка- много високата!
Парочистачката почиства и дезинфикцира единствено с помощта на парата и не се налага използването на
скъпоструващи химикали и препарати.
Не почиствайте с пара кожени изделия, полирани повърхности на мебели, синтетични тъкани и настилки и др., които
от високата температура могат да се деформират и унищожат.
Не насочвайте парата към хора, животни и растения, както и към повърхности и предмети, които са чувствителни
към висока температура!
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:
- Температурата на парата около 120°C;
- 4-степенен режим на подаване на парата: нисък, среден, висок и много висок;
- Скорост на пароподаване: от 28 до 45 мл/мин.;
- Време за загряване: 20-30 секунди (светва зелен индикатор;
- Мощност: 1250 W;
- Вместимост на резервоара за вода: 450 мл.;
- LED червен индикатор за включване и изключване;
- Дължина на захранващия кабел: 6 м;
- Тегло: 2,2 кг.
ПРЕДИМСТВА на Steam Мaster X6: стилен дизайн, компактен, лек и удобен за ползване, мощен, маневрен, почиства
труднодостъпни места, дезинфекцира и премахва миризмите, без използване на скъпи химикали и препарати, 4-степенно
регулиране подаването на пара, използване като прароструйка, гаранция за безупречна хигиена и спестяване на време и
средства.
КОМПЛЕКТЪК STEAM МАSTER X6 включва общо 25 бр.:
- Комплект приставки, дюзи, четки и микрофибърни подложки за различните
функционални предназначения на почистване;:
- Подставка за лесно приплъзване на почистващата глава;
- Прав накрайник за почистване на труднодостъпни места;
- Удължаващ маркуч 85 см.;
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- Мерителната чашка;
- Игла за отстраняване на варовикови отложения;
- Инструкция за ползване
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/pjWJG4YyHwg
http://youtu.be/jstyAiHhrgk
http://youtu.be/m7mUy9gevzc
ГАРАНЦИЯ 12 месеца. Сертификат СЕ и RoHS
Производител: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА СУПЕР ЦЕНА: 148 лв. СПЕСТЯВАТЕ 102 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 на Еконт 7,80 лв., до адрес 8,90 лв. и получаване на следващия ден,
а до селища без офис на Еконт 10,20 лв. и получаване до 3 работни дни
Куриерската такса е с намаление -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/60617/novo-parochistachka-steam-master-h6-5-podaryka--148-lv

Евтини самолетни билети до Барселона с Българиа Ер
Евтини самолетни билети до Барселона с Българиа Ер
http://obiavidnes.com/obiava/60616/evtini-samoletni-bileti-do-barselona-s-bylgaria-er

НОВО! ПАРОЧИСТАЧКА STEAM MASTER Х6 +5 ПОДАРЪКА ** 148 лв.
НОВО! ПАРОЧИСТАЧКА STEAM MASTER Х6 „6 в 1”
ВЗЕМИ 5 ПОДАРЪКА: телесен цифров термометър,
крачкомер, щипка против хъркане, нокторезачка и фенерче
** ПАРОЧИСТАЧКАТА „6 в 1” ПОЧИСТВА ПОДОВЕ, ПОСТЕЛКИ, ПРОЗОРЦИ,
ПОЛЗВА СЕ КАТО ПАРОСТРУЙКА, ПАРОГЛАДАЧКА И ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ,
РЕГУЛИРАНЕ НА ПАРОПОДАВАНЕТО, БЕЗУПРЕЧНА ХИГИЕНА!
** СТАРИЯТ МОДЕЛ STEAM MOP Х5 ЕЛИТ СЕ РЕКЛАМИРА ПО ТV за 250 лв.!
Парочистачката Steam Мaster X6 е ново поколение от известната поредица H2O с подобрение не само на техническата
характеристика, но са взети предвид и предложенията на потребителите.
Парочистачката Х6 е мултифункционално устройство „6 в 1”, заместваща няколко уреди за почистване на жилището,
офиса, магазина и др. Тя е много лека (2,2 кг.), мощна (1250 W) и лесна за ползване.
Парата почиства различни повърхности от мръсотията, дезинфекцира (премахва 99% акари, гъбички, вируси,
паразити, бактерии и др.) и отстранява миризмите.
С парочистачката могат да се почистват различни подове (паркет, теракота, фаянс, балатуми, мозайка, мрамор и
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др.), подови настилки (килими, мокети, черги, балатум и др.), ивиците между плочките в кухнята и банята, печки, мивки,
прозорци и огледала, парогладачка на дрехи, завеси, текстилни изделия и др.
В зависимост какви повърхности се почистват скоростта на подаването на парата се регулира от 28 до 45 мл./мин. в 4
степени: ниска, средна, висока и много висока. За дървени повърхности се използва ниската степен, а за мраморни
повърхности и мозайка- много високата!
Парочистачката почиства и дезинфикцира единствено с помощта на парата и не се налага използването на
скъпоструващи химикали и препарати.
Не почиствайте с пара кожени изделия, полирани повърхности на мебели, синтетични тъкани и настилки и др., които
от високата температура могат да се деформират и унищожат.
Не насочвайте парата към хора, животни и растения, както и към повърхности и предмети, които са чувствителни
към висока температура!
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:
- Температурата на парата около 120°C;
- 4-степенен режим на подаване на парата: нисък, среден, висок и много висок;
- Скорост на пароподаване: от 28 до 45 мл/мин.;
- Време за загряване: 20-30 секунди (светва зелен индикатор;
- Мощност: 1250 W;
- Вместимост на резервоара за вода: 450 мл.;
- LED червен индикатор за включване и изключване;
- Дължина на захранващия кабел: 6 м;
- Тегло: 2,2 кг.
ПРЕДИМСТВА на Steam Мaster X6: стилен дизайн, компактен, лек и удобен за ползване, мощен, маневрен, почиства
труднодостъпни места, дезинфекцира и премахва миризмите, без използване на скъпи химикали и препарати, 4-степенно
регулиране подаването на пара, използване като прароструйка, гаранция за безупречна хигиена и спестяване на време и
средства.
КОМПЛЕКТЪК STEAM МАSTER X6 включва общо 25 бр.:
- Комплект приставки, дюзи, четки и микрофибърни подложки за различните
функционални предназначения на почистване;:
- Подставка за лесно приплъзване на почистващата глава;
- Прав накрайник за почистване на труднодостъпни места;
- Удължаващ маркуч 85 см.;
- Мерителната чашка;
- Игла за отстраняване на варовикови отложения;
- Инструкция за ползване
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/pjWJG4YyHwg
http://youtu.be/jstyAiHhrgk
http://youtu.be/m7mUy9gevzc
ГАРАНЦИЯ 12 месеца. Сертификат СЕ и RoHS
Производител: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА СУПЕР ЦЕНА: 148 лв. СПЕСТЯВАТЕ 102 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 на Еконт 7,80 лв., до адрес 8,90 лв. и получаване на следващия ден,
а до селища без офис на Еконт 10,20 лв. и получаване до 3 работни дни
Куриерската такса е с намаление -20%!
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КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/60615/novo-parochistachka-steam-master-h6-5-podaryka--148-lv

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/60614/30-50-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 !
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/60613/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/60612/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

Страница 59/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

28.04.2013

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60611/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/60610/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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/60609/3d-vizualizacii-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-s

8" (20.32 cm) Prestigio MultiPad 2 8.0 Ultra Duo бял
8" (20.32 cm) Prestigio MultiPad 2 8.0 Ultra Duo бял, таблет, двуядрен ARM A9 1.6GHz, капацитивен IPS екран, 1GB DDR3
RAM, 8GB Flash памет (+MicroSDHC слот), 802.11n, 2x камера, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/60608/8-2032-cm-prestigio-multipad-2-80-ultra-duo-byal

“Хари-3-Харалан Хараланов” ЕТ
ЕТ „Хари-3-Харалан Хараланов” е специализирана фирма в областта на транспортните услуги, която вече повече от 20
години осъществява обществен превоз на пътници в странат и чужбина. Фирмата поема пътническите превози с
автобус в региона на гр. Силистра и околностите, както и до други големи градове на територията на Република
България.
http://obiavidnes.com/obiava/60607/hari-3-haralan-haralanov-et
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/60606/30-50-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 !
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/60605/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/60604/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/60603/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota
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НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60602/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от
ДЛЪЖНОСТ и ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
Нашата задача е да помагаме на търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура
ООД, ЕООД, АД и ЕАД да преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения
пречещи на нормалното им функциониране.
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
2. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
3. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентен съвет.
4. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/60601/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от
ДЛЪЖНОСТ и ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
Нашата задача е да помагаме на търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура
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ООД, ЕООД, АД и ЕАД да преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения
пречещи на нормалното им функциониране.
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
2. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
3. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентен съвет.
4. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/60600/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от
ДЛЪЖНОСТ и ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
Нашата задача е да помагаме на търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура
ООД, ЕООД, АД и ЕАД да преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения
пречещи на нормалното им функциониране.
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
2. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
3. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентен съвет.
4. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
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ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/60599/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

10.1" (25.65 cm) Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate таблет
10.1" (25.65 cm) Prestigio MultiPad 10.1 Ultimate таблет, двуядрен ARM A9 1.6GHz, 1GB DDR3 RAM, 16GB Flash памет
(+SDHC слот), miniHDMI, 802.11n, 2x камера, Android 4.0
http://obiavidnes.com/obiava/60598/101-2565-cm-prestigio-multipad-101-ultimate-tablet

LiteOn DS-8A9SH
LiteOn DS-8A9SH, DVDRW за преносим компютър, SATA, черна
http://obiavidnes.com/obiava/60597/liteon-ds-8a9sh

Samsung SN-208DB
Samsung SN-208DB, DVDRW за преносим компютър, SATA, черна
http://obiavidnes.com/obiava/60596/samsung-sn-208db

Транспортни услуги за вас
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/60595/transportni-uslugi-za--vas

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/60594/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg
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Батерии 2 x DURACELL Rechargeable AA
Батерии 2 x DURACELL Rechargeable AA, Precharged, 1950mAh
http://obiavidnes.com/obiava/60593/baterii-2-x-duracell-rechargeable-aa

ATX 300W
ATX 300W, JNC LBOX-01, черна, mATX, без опаковка
http://obiavidnes.com/obiava/60592/atx-300w

Термо-паста за CPU Gold Thermal Grease
Термо-паста за CPU Gold Thermal Grease
http://obiavidnes.com/obiava/60591/termo-pasta-za-cpu-gold-thermal-grease

Пудели се сдобиха с поколение
Пухкави гальовни и игриви мини пуделчета подходящ подарък за дете или красив аксесоар за елитна дама.Гледат се в
домашни условия и са родени на 19 март. При интерес показвам на скайп. Родителите са внос от белгия-чистокръвни
пудели. Тел за контакти 0879362125 Татяна Филева снимките са реални и това са кученцата които се предлагат не е
нещо снето от нета
Не стана качването на снимките така че мога да ги покажа на живо по скайпа който е
tatiana slavkova град русе
http://obiavidnes.com/obiava/60590/pudeli-se-sdobiha-s-pokolenie

Пренасяне на Медицинска апаратура, техника и оборудване, стоматологични столове, апарати,
машини, стугове, преси. Транспорт 5т падащ борд.0887631238
Пренасяне на Медицинска апаратура, техника и оборудване, стоматологични столове, апарати, машини, стугове, преси.
Транспорт 5т падащ борд.0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/60589/prenasyane-na-medicinska-aparatura-tehnika-i-oborudvane-stomatologichni-stolove

Пренасяне на парични Каси и Сейфове, апаратури, техника, машинни елементи, медицинска
апаратура, Тежки шкафове и др.Транспорт.0887631238
Пренасяне на парични Каси и Сейфове, апаратури, техника, машинни елементи, медицинска апаратура, Тежки шкафове и
др.Транспорт.0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/60588/prenasyane-na-parichni-kasi-i-seyfove-aparaturi-tehnika-mashinni-elementi-medic

Преместване пиана, качество на изгодни цени, опитайте при нас, ние няма да Ви
разочароваме.0887631238
Преместване пиана, качество на изгодни цени, опитайте при нас, ние няма да Ви разочароваме.0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/60587/premestvane-piana-kachestvo-na-izgodni-ceni-opitayte-pri-nas-nie-nyama-da-vi-ra

Изхвърляне на Строителни отпадъци, мебели от апартаменти, къщи, почистване мазета, тавани,
гаражи, двор. контейнер, самосвал, Изгодни цени.0887631238
Изхвърляне на Строителни отпадъци, мебели от апартаменти, къщи, почистване мазета, тавани, гаражи, двор.
контейнер, самосвал, Изгодни цени.0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/60586/izhvyrlyane-na-stroitelni-otpadyci-mebeli-ot-apartamenti-kyshti-pochistvane-mazet

Товарен превоз на всякакви товари и стоки в страната и София, 0887631238
Товарен превоз на всякакви товари и стоки в страната и София, транспорт-Цени, 0887631238
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http://obiavidnes.com/obiava/60585/tovaren-prevoz-na-vsyakakvi-tovari-i-stoki-v-stranata-i-sofiya-0887631238

Товаро разтоварни услуги, разтоварване или товарене на Тирове, Вагони и Контейнери, опитен
екип хамали-товарачи, експресно, професионално.0887631238
Товаро разтоварни услуги, разтоварване или товарене на Тирове, Вагони и Контейнери, опитен екип хамали-товарачи,
експресно, професионално.0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/60584/tovaro-raztovarni-uslugi-raztovarvane-ili-tovarene-na-tirove-vagoni-i-konteyne

Хамали и хамалски услуги в София, пренасяне на Пиана, Каси, Жилища, Офиси, Медицинско
оборудване и техника, машини, Транспорт до 6т. 0887631238
Хамали и хамалски услуги в София, пренасяне на Пиана, Каси, Жилища, Офиси, Медицинско оборудване и техника,
машини, Транспорт до 6т. 0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/60583/hamali-i-hamalski-uslugi-v-sofiya-prenasyane-na-piana-kasi-jilishta-ofisi-medic

Пренасяне пиана, рояли 100-140 лв Превоз, Опит, Хамали.02/441-38-10
Пренасяне пиана, рояли 100-140 лв Превоз, Опит, Хамали.02/441-38-10
http://obiavidnes.com/obiava/60582/prenasyane-piana-royali-100-140-lv-prevoz-opit-hamali02441-38-10

Пренасяне на Апаратура, Техника, Сейф, Каси, метални Шкафове, Машини, Стоматологични
столове, Транспорт падащ борд, Достъпни цени.02/927-99-76
Пренасяне на Апаратура, Техника, Сейф, Каси, метални Шкафове, Машини, Стоматологични столове, Транспорт падащ
борд, Достъпни цени.02/927-99-76
http://obiavidnes.com/obiava/60581/prenasyane-na-aparatura-tehnika-seyf-kasi-metalni-shkafove-mashini-stomatolog

Преместване на Пиана и Роял, Превоз, Укрепване, Опаковане, Акордиране, Работим на ниски
цени Позвънете ни! 02/927-99-76
Преместване на Пиана и Роял, Превоз, Укрепване, Опаковане, Акордиране, Работим на ниски цени Позвънете ни!
02/927-99-76
http://obiavidnes.com/obiava/60580/premestvane-na-piana-i-royal-prevoz-ukrepvane-opakovane-akordirane-rabotim-n

Къртене на баня, къртене на бетон, стени, фаянс, теракот, мозайка, бута, събаря, извозване на
битов боклук, изхвърляне на строителни отпадъци.02/927-99-76
Къртене на баня, къртене на бетон, стени, фаянс, теракот, мозайка, бута, събаря, извозване на битов боклук, изхвърляне
на строителни отпадъци.02/927-99-76
http://obiavidnes.com/obiava/60579/kyrtene-na-banya-kyrtene-na-beton-steni-fayans-terakot-mozayka-buta-sybarya

Извозване на строителни отпадъци, почистване на дворове, чистене на мазета и тавани,
изхвърляне на стари мебели от жилища, изгодни оферти.02/927-99-76
Извозване на строителни отпадъци, почистване на дворове, чистене на мазета и тавани, изхвърляне на стари мебели от
жилища, изгодни оферти.02/927-99-76
http://obiavidnes.com/obiava/60578/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-pochistvane-na-dvorove-chistene-na-mazeta-i-tav

Хамали и хамалски услуги София Преместване на дома, пренос на Офиса, пренасяне на мебели и
багаж, пиано, каси, роял, Собствен транспорт.02/825-81-23
Хамали и хамалски услуги София Преместване на дома, пренос на Офиса, пренасяне на мебели и багаж, пиано, каси, роял,
Собствен транспорт.02/825-81-23
http://obiavidnes.com/obiava/60577/hamali-i-hamalski-uslugi-sofiya-premestvane-na-doma-prenos-na-ofisa-prenasyane-n

Страница 66/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

28.04.2013

Изхвърляне отпадъци, извозване на строителни боклуци, стари мебели, дограма, Почистване на
тавани, мазета, дворове, жилища.Превоз.02/928-70-50
Изхвърляне отпадъци, извозване на строителни боклуци, стари мебели, дограма, Почистване на тавани, мазета, дворове,
жилища.Превоз.02/928-70-50
http://obiavidnes.com/obiava/60576/izhvyrlyane-otpadyci-izvozvane-na-stroitelni-bokluci-stari-mebeli-dograma-poch

ТЮТЮН ПРОМОЦИИ ОТСТЪПКИ
тютюн
ние се водим от волята за съвършенство
във всеки един етап от производството.
Нашите продукти са резултат от непрекъсната работа
и стремеж да надминем
очакванията на най-взискателните потребители.
За да направим съвършената цигара,
ние внимателно подбираме най-качествените тютюни.
Всяка една от нашите марки се отличава със свой собствен,
уникален вкус, оценен подобаващо
от експерти и клиенти.
Избирайки нашите продукти,
потребителите получават
не само високо качество, а и стил.
нашите нови цени: от 19.април.2013г. промоции до изчерпване!!!!!!!!!!!!!!!
1 кг. стандартна виржиния 57 лв.+БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА - от 2.кг. 100лв.+безплатна доставка.
1.кг. златна виржиния 67 лв.+безплатна доставка- 2.кг. 120лв.+безплатна доставка.
1.кг.давидоф 67лв.+безплатна доставка- 2.кг. 120лв.+безплатна доставка.
1.кг.малборо 67лв.+безплатна доставка 2.кг. 120лв.+безплатна доставка.
1.кг.камел 67лв.+безплатна доставка- 2.кг. 120лв.+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/60575/tyutyun-promocii-otstypki

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
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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/60573/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

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.
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/60572/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni-za-oblvidinvracamontanapleven

Детективска Агенция Фокс - Детективски Услуги-24 ч.
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
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http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/60571/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-24-ch

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/60570/30-50-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 !
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/60569/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/60568/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
------------------------------
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Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/60567/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60566/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

НОВО! ПАРОЧИСТАЧКА STEAM MASTER Х6 +5 ПОДАРЪКА ** 148 лв.
НОВО! ПАРОЧИСТАЧКА STEAM MASTER Х6 „6 в 1”
ВЗЕМИ 5 ПОДАРЪКА: телесен цифров термометър,
крачкомер, щипка против хъркане, нокторезачка и фенерче
** ПАРОЧИСТАЧКАТА „6 в 1” ПОЧИСТВА ПОДОВЕ, ПОСТЕЛКИ, ПРОЗОРЦИ,
ПОЛЗВА СЕ КАТО ПАРОСТРУЙКА, ПАРОГЛАДАЧКА И ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ,
РЕГУЛИРАНЕ НА ПАРОПОДАВАНЕТО, БЕЗУПРЕЧНА ХИГИЕНА!
** СТАРИЯТ МОДЕЛ STEAM MOP Х5 ЕЛИТ СЕ РЕКЛАМИРА ПО ТV за 250 лв.!
Парочистачката Steam Мaster X6 е ново поколение от известната поредица H2O с подобрение не само на техническата
характеристика, но са взети предвид и предложенията на потребителите.
Парочистачката Х6 е мултифункционално устройство „6 в 1”, заместваща няколко уреди за почистване на жилището,
офиса, магазина и др. Тя е много лека (2,2 кг.), мощна (1250 W) и лесна за ползване.
Парата почиства различни повърхности от мръсотията, дезинфекцира (премахва 99% акари, гъбички, вируси,
паразити, бактерии и др.) и отстранява миризмите.
С парочистачката могат да се почистват различни подове (паркет, теракота, фаянс, балатуми, мозайка, мрамор и
др.), подови настилки (килими, мокети, черги, балатум и др.), ивиците между плочките в кухнята и банята, печки, мивки,
прозорци и огледала, парогладачка на дрехи, завеси, текстилни изделия и др.
В зависимост какви повърхности се почистват скоростта на подаването на парата се регулира от 28 до 45 мл./мин. в 4
степени: ниска, средна, висока и много висока. За дървени повърхности се използва ниската степен, а за мраморни
повърхности и мозайка- много високата!
Парочистачката почиства и дезинфикцира единствено с помощта на парата и не се налага използването на
скъпоструващи химикали и препарати.
Не почиствайте с пара кожени изделия, полирани повърхности на мебели, синтетични тъкани и настилки и др., които
от високата температура могат да се деформират и унищожат.
Не насочвайте парата към хора, животни и растения, както и към повърхности и предмети, които са чувствителни
към висока температура!
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:
- Температурата на парата около 120°C;
- 4-степенен режим на подаване на парата: нисък, среден, висок и много висок;
- Скорост на пароподаване: от 28 до 45 мл/мин.;
- Време за загряване: 20-30 секунди (светва зелен индикатор;
- Мощност: 1250 W;
- Вместимост на резервоара за вода: 450 мл.;
- LED червен индикатор за включване и изключване;
- Дължина на захранващия кабел: 6 м;
- Тегло: 2,2 кг.
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ПРЕДИМСТВА на Steam Мaster X6: стилен дизайн, компактен, лек и удобен за ползване, мощен, маневрен, почиства
труднодостъпни места, дезинфекцира и премахва миризмите, без използване на скъпи химикали и препарати, 4-степенно
регулиране подаването на пара, използване като прароструйка, гаранция за безупречна хигиена и спестяване на време и
средства.
КОМПЛЕКТЪК STEAM МАSTER X6 включва общо 25 бр.:
- Комплект приставки, дюзи, четки и микрофибърни подложки за различните
функционални предназначения на почистване;:
- Подставка за лесно приплъзване на почистващата глава;
- Прав накрайник за почистване на труднодостъпни места;
- Удължаващ маркуч 85 см.;
- Мерителната чашка;
- Игла за отстраняване на варовикови отложения;
- Инструкция за ползване
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/pjWJG4YyHwg
http://youtu.be/jstyAiHhrgk
http://youtu.be/m7mUy9gevzc
ГАРАНЦИЯ 12 месеца. Сертификат СЕ и RoHS
Производител: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА СУПЕР ЦЕНА: 148 лв. СПЕСТЯВАТЕ 102 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 на Еконт 7,80 лв., до адрес 8,90 лв. и получаване на следващия ден,
а до селища без офис на Еконт 10,20 лв. и получаване до 3 работни дни
Куриерската такса е с намаление -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/60565/novo-parochistachka-steam-master-h6-5-podaryka--148-lv

НОВО! ПАРОЧИСТАЧКА STEAM MASTER Х6 +5 ПОДАРЪКА ** 148 лв.
НОВО! ПАРОЧИСТАЧКА STEAM MASTER Х6 „6 в 1”
ВЗЕМИ 5 ПОДАРЪКА: телесен цифров термометър,
крачкомер, щипка против хъркане, нокторезачка и фенерче
** ПАРОЧИСТАЧКАТА „6 в 1” ПОЧИСТВА ПОДОВЕ, ПОСТЕЛКИ, ПРОЗОРЦИ,
ПОЛЗВА СЕ КАТО ПАРОСТРУЙКА, ПАРОГЛАДАЧКА И ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ,
РЕГУЛИРАНЕ НА ПАРОПОДАВАНЕТО, БЕЗУПРЕЧНА ХИГИЕНА!
** СТАРИЯТ МОДЕЛ STEAM MOP Х5 ЕЛИТ СЕ РЕКЛАМИРА ПО ТV за 250 лв.!
Парочистачката Steam Мaster X6 е ново поколение от известната поредица H2O с подобрение не само на техническата
характеристика, но са взети предвид и предложенията на потребителите.
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Парочистачката Х6 е мултифункционално устройство „6 в 1”, заместваща няколко уреди за почистване на жилището,
офиса, магазина и др. Тя е много лека (2,2 кг.), мощна (1250 W) и лесна за ползване.
Парата почиства различни повърхности от мръсотията, дезинфекцира (премахва 99% акари, гъбички, вируси,
паразити, бактерии и др.) и отстранява миризмите.
С парочистачката могат да се почистват различни подове (паркет, теракота, фаянс, балатуми, мозайка, мрамор и
др.), подови настилки (килими, мокети, черги, балатум и др.), ивиците между плочките в кухнята и банята, печки, мивки,
прозорци и огледала, парогладачка на дрехи, завеси, текстилни изделия и др.
В зависимост какви повърхности се почистват скоростта на подаването на парата се регулира от 28 до 45 мл./мин. в 4
степени: ниска, средна, висока и много висока. За дървени повърхности се използва ниската степен, а за мраморни
повърхности и мозайка- много високата!
Парочистачката почиства и дезинфикцира единствено с помощта на парата и не се налага използването на
скъпоструващи химикали и препарати.
Не почиствайте с пара кожени изделия, полирани повърхности на мебели, синтетични тъкани и настилки и др., които
от високата температура могат да се деформират и унищожат.
Не насочвайте парата към хора, животни и растения, както и към повърхности и предмети, които са чувствителни
към висока температура!
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА:
- Температурата на парата около 120°C;
- 4-степенен режим на подаване на парата: нисък, среден, висок и много висок;
- Скорост на пароподаване: от 28 до 45 мл/мин.;
- Време за загряване: 20-30 секунди (светва зелен индикатор;
- Мощност: 1250 W;
- Вместимост на резервоара за вода: 450 мл.;
- LED червен индикатор за включване и изключване;
- Дължина на захранващия кабел: 6 м;
- Тегло: 2,2 кг.
ПРЕДИМСТВА на Steam Мaster X6: стилен дизайн, компактен, лек и удобен за ползване, мощен, маневрен, почиства
труднодостъпни места, дезинфекцира и премахва миризмите, без използване на скъпи химикали и препарати, 4-степенно
регулиране подаването на пара, използване като прароструйка, гаранция за безупречна хигиена и спестяване на време и
средства.
КОМПЛЕКТЪК STEAM МАSTER X6 включва общо 25 бр.:
- Комплект приставки, дюзи, четки и микрофибърни подложки за различните
функционални предназначения на почистване;:
- Подставка за лесно приплъзване на почистващата глава;
- Прав накрайник за почистване на труднодостъпни места;
- Удължаващ маркуч 85 см.;
- Мерителната чашка;
- Игла за отстраняване на варовикови отложения;
- Инструкция за ползване
ВИДЕОКЛИПОВЕ:
http://youtu.be/pjWJG4YyHwg
http://youtu.be/jstyAiHhrgk
http://youtu.be/m7mUy9gevzc
ГАРАНЦИЯ 12 месеца. Сертификат СЕ и RoHS
Производител: Китай
ПРОМОЦИОНАЛНА СУПЕР ЦЕНА: 148 лв. СПЕСТЯВАТЕ 102 лв.!
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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 на Еконт 7,80 лв., до адрес 8,90 лв. и получаване на следващия ден,
а до селища без офис на Еконт 10,20 лв. и получаване до 3 работни дни
Куриерската такса е с намаление -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/60564/novo-parochistachka-steam-master-h6-5-podaryka--148-lv

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/60563/3d-vizualizacii-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-s

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/60562/3d-vizualizacii-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-s

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/60561/3d-vizualizacii-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-s

Охранителна дейност - Егида София
Охранителна дейност е дейността извършвана с цел защита на определено лице, група лица или обекти. "Общинска
охранителна фирма “Егида - София” ЕАД предлага: физическа охрана, СОД /сигнално-охранителна дейност/, инкасо,
видеонаблюдение и др.Повече информация ще откриете нашия сайт. http://egida-sofia.com
http://obiavidnes.com/obiava/60560/ohranitelna-deynost---egida-sofiya

СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ ИВАНОВИ
СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ ИВАНОВИ съчетава най-съвременни методи за лечение с приятна обстановка. С
помощта на д-р Георги Иванов ще ви се направят всички необходими процедури като например: избелване на зъби
(домашно и кабинетно), обтурации с фотокомпозити и с глазйономерни цименти, кореново лечение, направа на мостове и
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корони, изработка на снемаеми протези (плакови и силиконови), почистване на зъбен камък и полиране на зъби, орална и
лицево-челюстна хирургия, козметична стоматология. Работим с НЗОК. Контакти на кабинета: гр. София, ж.к Дружба,
бл. 501, вх. 2, ет. 3, ап. 9, 02/ 978 89 30, 0898/ 921 211, 0885/ 825 398.
http://obiavidnes.com/obiava/60559/stomatologichen-kabinet-ivanovi

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/60558/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
http://obiavidnes.com/obiava/60557/uchi-ispanski-vyv-valensiya

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

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/60556/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
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Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/60555/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/60554/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/60553/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-za-vyzrastni-v-berlin

Събиране на вземания, дългове и финансова информация
“ДЕЛОВИ ГРУП” ООД предлага: ПРОФЕСИОНАЛНО СЪБИРАНЕ НА ДЪЛГОВЕ / ВЗЕМАНИЯ
Дължат Ви пари–Ние сме с Вас !
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Събиране на просрочени вземания от длъжниците.
а/ Проверка финансовото състояние на длъжника;
б/ Лични контакти с длъжника и с кредитора;
в/ Подписване на договори за изплащане на вземането.
Изкупуване на дългове. Изкупуване изкупуване ипотеки – посредничество.
Правни консултации - банкови проблеми, проблеми с кредити, трудови спорове, търговски дела, проблеми с недвижими
имоти, фирмени договори, съдебно и извънсъдебно събиране на вземания, семейни проблеми, наследствени проблеми,
глоби, наказания, проблеми с администрации и институции – държавни и общински, ипотеки, запори, възбрани и други.
Поемане цялостното събиране на задължения.
Бизнес съвети и услуги за бизнеса.
Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24
www.turgovebg.com
http://obiavidnes.com/obiava/60552/sybirane-na-vzemaniya-dylgove-i-finansova-informaciya

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/60551/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

Помпени Станции - Изграждане и Поддръжка
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Помпени Станции - Изграждане и Поддръжка от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60550/pompeni-stancii---izgrajdane-i-poddryjka

Алтех ЕООД
Алтех ЕООД е българска фирма с предмет на дейност в сферата на компютърните технологии. Извършваме търговия с
настолни компютри, преносими компютри, мултимедия, офис техника, периферни устройства и друга компютърна
техника. Занимаваме се също с поддръжка и сервиз на компютърна техника – софтуерни услуги, абонаментно
обслужване на фирми, консултации и диагностика, посещения по домовете, конфигурация на мрежови устройства и
други.
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http://obiavidnes.com/obiava/60549/alteh-eood

InSighting група за личностно развитие 08.05.2013
Подарете си възможността да бъдете себе си сред хора, които вибрират на вашата честота и изповядват Различния
мироглед на живеене
Заповядайте на:
08 май - 19 часа
и станете част от магията да си Инсайтър ;)
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.bg
http://www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/60548/insighting-grupa-za-lichnostno-razvitie--08052013

Електрификация, Подстанции ВН
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Електрификация, Подстанции ВН, Електропроводи ВН,
Трафопостове от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60547/elektrifikaciya-podstancii-vn

ЛИЗИНГ ПЕРСОНАЛ
Ел.Хюмън ЕООД -Предлага на работодателите лизинг персонал
Какво означава лизинг на персонала ?
Лизингът на персонал представлява гъвкаво решение за работодателите, които имат нужда от нови служители, но не
желаят или нямат възможност да ги назначат на трудов договор в тяхната фирма. Причините за това могат да са
различни - от законови или корпоративни ограничения и много други причини.Служителят се наема от агенция за подбор
на персонал на трудов договор. Служителят обаче не работи в тази фирма, а неговите услуги се предоставят под наем
на различни други компании. Така се покрива нуждата от бързо и ефективно намиране на човек с определена
квалификация за дадена позиция в случай на необходимост, в която и да е сфера на бизнеса.
Компаниите за лизинг на персонал наемат служителите от свое име и на свой щат в полза на компанията, която
поръчва услугата. Всички задължения във връзка с трудовото законодателство и социалното осигуряване се покриват от
агенцията за подбор /временна заетост/.Подбираме служители и ги предостявяме за ползване на компанията-клиент.
Кога е удачно да се ползва? – отпуски /годишни, майчинство, болнични/; при временни проекти /промоции, маркетингови
проучвания, кампании, временни назначения, проекти по Европейски програми/; при сезонна дейност /туризъм,
стрителство, производство ,сладолед/, при различно позициониране на туристическата дейност в зависимост от сезона
/в България на планина или на море/.
Очакваме Ви!!!!
http://obiavidnes.com/obiava/60546/lizing-personal

АЕЦ , ВЕЦ , ТЕЦ - Оборудване и Поддръжка
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност АЕЦ , ВЕЦ , ТЕЦ - Оборудване и Поддръжка от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60545/aec--vec--tec---oborudvane-i-poddryjka

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от
ДЛЪЖНОСТ и ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
Нашата задача е да помагаме на търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура
ООД, ЕООД, АД и ЕАД да преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения
пречещи на нормалното им функциониране.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
2. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентен съвет.
3. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/60544/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от
ДЛЪЖНОСТ и ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
Нашата задача е да помагаме на търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура
ООД, ЕООД, АД и ЕАД да преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения
пречещи на нормалното им функциониране.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
2. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентен съвет.
3. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
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контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/60543/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от
ДЛЪЖНОСТ и ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
Нашата задача е да помагаме на търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура
ООД, ЕООД, АД и ЕАД да преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения
пречещи на нормалното им функциониране.
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация !!!
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
2. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентен съвет.
3. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/60542/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas
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Енергетика, Суровини от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Енергетика, Суровини от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/60541/energetika-surovini-ot-businessbg

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60540/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60539/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,
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http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60538/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Детективска агенция Аякс -Пловдив Стара Загора Ямбол Сливен
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
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. - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/60537/detektivska-agenciya-ayaks--plovdiv-stara-zagora-yambol-sliven

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. - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/60536/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/60535/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/60534/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Купувам земеделска земя в цялата страна
Купувам земеделска земя в цялата страна. Давам под наем и аренда земеделски земи (ниви, градини, лозя) в област
Пловдив, Пазарджик в землищата на:Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Браниполе,
Брестник, Брестовица, Верен, Войводиново, Войсил, Гелеменово, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Градина, Гранит,
Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор,
Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево,
Кричим, Крумово, Крумово-Ямбол, Куклен, Куртово Конаре, Леново, Мало Конаре, Марково, Мененкьово, Мокрище,
Момино село, Мулдава, Ново Село, Опълченец, Оризари, Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик, Перущица, Пловдив,
Православен, Първенец, Радиново, Рогош, Садово, Синитово, Старо Железаре, Стамболийски, Строево, Триводици, Труд,
Устина, Хасково, Храбрино, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Ягодово Крумово-Ямбол,
Асеновград,Медковец.
AЛИКА ЕООД
GSM: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/60533/kupuvam-zemedelska-zemya-v-cyalata-strana

Купувам земеделска земя в цялата страна
Купувам земеделска земя в цялата страна. Давам под наем и аренда земеделски земи (ниви, градини, лозя) в област
Пловдив, Пазарджик в землищата на:Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Браниполе,
Брестник, Брестовица, Верен, Войводиново, Войсил, Гелеменово, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Градина, Гранит,
Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор,
Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево,
Кричим, Крумово, Крумово-Ямбол, Куклен, Куртово Конаре, Леново, Мало Конаре, Марково, Мененкьово, Мокрище,
Момино село, Мулдава, Ново Село, Опълченец, Оризари, Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик, Перущица, Пловдив,
Православен, Първенец, Радиново, Рогош, Садово, Синитово, Старо Железаре, Стамболийски, Строево, Триводици, Труд,
Устина, Хасково, Храбрино, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Ягодово Крумово-Ямбол,
Асеновград,Медковец.
AЛИКА ЕООД
GSM: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/60532/kupuvam-zemedelska-zemya-v-cyalata-strana

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/60531/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Земеделска земя купувам на изгодни цени за обл.Русе,ШУМЕН,Търговище,Силистра,Разград
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, ДолнаМитрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник,
БялаСлатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлудуй, Мездра, Роман, Угърчин, Луковит, Сухиндол, Коевци, БялаРека,
СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с.
ХаджиДимитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода,
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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/60530/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni-za-oblruseshumentyrgovishtesilistraraz

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/60529/30-50-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 !
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/60528/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !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://obiavidnes.com/obiava/60527/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
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български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/60526/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/60525/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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
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Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/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/
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ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/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 !
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

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
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Вашето обзавеждане. Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Товарни превози с бордови микробуси и камиони с
дължина на товарната част до 4, 50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за
запазване цялостта на Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища,
квартири, офиси, магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за експресни доставки на
стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 / 0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/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
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