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>>>> СИГУРЕН НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ПАРИ ОТ ИНТЕРНЕТ
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
www.partybux.ovo.bg
www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61513/--siguren-nachin-da-pechelite-pari-ot-internet

Община Ивайловград
Община Ивайловград е разположена в една от най-красивите планини на България –Родопите. Красивата планина,
чистия въздух, язовир "Ивайловград" ,запазилите се български традиции и хубавото червено вино карат все повече
туристи да посещават района.
http://obiavidnes.com/obiava/61659/obshtina-ivaylovgrad

АПТЕКИ ХЕРА
Аптеки Хера предлагат: основните лекарствени продукти, лекарства по зелена рецепта, лекарства за онкоболни,
козметика, хранителни добавки, хомеопатични лекарства, билки, био козметика, инсулин и други. За контакти: гр.
София, ж.к. "Сухата река" бл.225 ; ул."АНЖЕЛО РОНКАЛИ" №9, тел:029455364. Аптеките работят 24 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/61658/apteki-hera

Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито - Услуги - Самоков
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/61657/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito---uslugi---samokov

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
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достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/61656/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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/61655/sigurna-rabota

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/61654/30-50-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/61653/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/61652/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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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/61651/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/61650/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Коли за бракуване на място
Продадете ни вашата лека кола за бракуване,скрап,взимаме и бусове,джипове като ще ви издадем необходимите
документи за дерегистрация,ако се обадите сутрин може да ви свършиме работа в деня,цена според модела на
колата.тел 0885179226
http://obiavidnes.com/obiava/61649/koli-za-brakuvane-na-myasto

Купува коли за скра/бракуване на място за София
Купуваме развалени,изгнили,ударени може и в движение леки коли за скрап,като цената се определя от модела или на
килограм като се мери на място и се плаща веднага.Издаваме удостоверение за снемане от отчет в Кат и данъчно.Бърза
реакция в рамките на деня на тел 0896025832
http://obiavidnes.com/obiava/61648/kupuva-koli-za-skrabrakuvane-na-myasto-za-sofiya

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/61647/3d-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgradi-i-grafi

Foxconn H61MXV V2.0
Foxconn H61MXV V2.0, refurbished, H61, LGA1155, DDR3, PCI-E, DVI, SB5.1, Lan1000, SATA, uATX
http://obiavidnes.com/obiava/61646/foxconn-h61mxv-v20

Foxconn A55MX
Foxconn A55MX, refurbished, AMD A55, FM1, DDR3, PCI-E (HDMI), SB5.1, Lan1000, 4xSATA RAID 0,1,10, mATX
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http://obiavidnes.com/obiava/61645/foxconn-a55mx

Foxconn A75A
Foxconn A75A, refurbished, AMD A75, FM1, DDR3, PCI-E (DVI), SB7.1, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID 0,1, 2xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/61644/foxconn-a75a

Почистващи кърпички
Почистващи кърпички, DataFlash, 100бр мокри
http://obiavidnes.com/obiava/61643/pochistvashti-kyrpichki

Почистващи кърпички за TFT/LCD
Почистващи кърпички за TFT/LCD, DataFlash, 100бр мокри
http://obiavidnes.com/obiava/61642/pochistvashti-kyrpichki-za-tftlcd

Почистващ спрей
Почистващ спрей, DataFlash, антистатичен, 250ml
http://obiavidnes.com/obiava/61641/pochistvasht-sprey

Целутрон Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
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Модел: GS-14 -2011
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена: 650 лв.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/61640/celutron-redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioterapiya-i-lifting

Квантов Анализатор Био скенерът изважда 37 подробни отчета
Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние.
Био скенерът изважда 37 подробни отчета (34 за мъж/34 за жена) с общо над 240 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 38-я файл
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника, за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този
анализ, дава здравния статус на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от сто показатели за Вашето
здраве и ще бъдат отчетени най-ранни признаци на клетъчна промяна в органите и тъканите.
Дори да има единични клетки с патологични промени, анализаторът може да улови промените на тези клетки и да
прогнозира болестта, като по този начин дава възможност да предотвратите различните хронични заболявания.
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.

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/61639/kvantov-analizator--bio-skeneryt-izvajda-37-podrobni-otcheta

PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ
PhotoBlocker
Спрей За защита от камерите на КАТ
По-голямата част от камерите използват силна светкавица за снимка на регистрационните номера на автомобилите.
След като напръскате вашия регистрационен номер, с PhotoBlocker той произвежда мощни отблясъци, който се
отразяват обратно към камерата.
Това скрива образа на вашия регистрационен номер.
С PhotoBlocker спрей, правите регистрационния си номер невидимо за трафик камери но видим с просто око.
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/61638/photoblocker--sprey-za-zashtita-ot-kamerite-na-kat
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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?
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/61637/vulkanichni-kamyni

Почистваща пяна
Почистваща пяна, DataFlash, антистатична, 400ml
http://obiavidnes.com/obiava/61636/pochistvashta-pyana

Почистващ спрей за TFT/LCD
Почистващ спрей за TFT/LCD, DataFlash, антистатичен, 250ml
http://obiavidnes.com/obiava/61635/pochistvasht-sprey-za-tftlcd

Microsoft Wireless Mobile Mouse 1000
Microsoft Wireless Mobile Mouse 1000, червена, оптична, безжична, удължен живот на батерията, USB
http://obiavidnes.com/obiava/61634/microsoft-wireless-mobile-mouse-1000

Microsoft Wireless Mobile Mouse 1000
Microsoft Wireless Mobile Mouse 1000, розова, оптична, безжична, удължен живот на батерията, USB
http://obiavidnes.com/obiava/61633/microsoft-wireless-mobile-mouse-1000

Microsoft Wireless Mobile Mouse 1000
Microsoft Wireless Mobile Mouse 1000, синя, оптична, безжична, удължен живот на батерията, USB
http://obiavidnes.com/obiava/61632/microsoft-wireless-mobile-mouse-1000

Seomasterbg.com - Евтина SEO услуга !!!
Мечтаете ли интернет страницата ви да бъде на челно място в Google търсачката ? Вече за вас www.seomasterbg.com
оферира с нова услуга за Оптимизация на сайтове на най-минимални цени !
http://obiavidnes.com/obiava/61631/seomasterbgcom---evtina-seo-usluga-

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
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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/61630/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

Онлайн пазаруване от Англия. Бърза и евтина доставка
Dostavka-Anglia.com е посредник и превозвач при пазаруване от Англия.
Доставяме и личен багаж, покупки с търговска цел и всякакви други пратки.
Ако искате да пазарувате от eBay, Amazon, Sportsdirect и още много онлайн магазини от Великобритания, с наша помощ
ще се възползвате от реални намаления и промоции, ще спестите от разходите за доставка и ще бъдете в крак с
най-новите модни тенденции.
Ако имате близки в Англия/България ние ще превозим бързо и сигурно вашите подаръци или лични вещи до тях.
Ако сте търговец и искате да транспортирате стоките си до Англия/България, при нас ще намерите най-добрите цени.
http://obiavidnes.com/obiava/61629/onlayn-pazaruvane-ot-angliya-byrza-i-evtina-dostavka

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
-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
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http://obiavidnes.com/obiava/61628/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективска Агенция Фокс-Детективски услуги-Бургас
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/61627/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-burgas

Детективска Агенция Фокс- Детективи-Бургас
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
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http://obiavidnes.com/obiava/61626/detektivska-agenciya-foks--detektivi-burgas

Курс по Английски език І- V ниво в Интер Алианс - Нови групи!С отстъпка.
Лицензираният Център за Професионално Обучение ИНТЕР АЛИАНС (към НАПОО на МОН) Ви предлага специализирано
обучение по Английски език за начинаещи и напреднали от І – V ниво в 100 учебни часа.Гарантираме висок стандарт в
обучението и реални резултати! Ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на
чуждоезиковото обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за
преподаване на съответния език. Издаване на легитимно удостоверение, съгласно МОН.
Системата “New Headway” е актуална и комуникативна, развива бързо говорни умения.Всички учебни помагала са
осигурени от нас. В обучението са включени и аудио материали, които разнообразяват часовете и обогатяват
познанията на курсистите за английската реч и култура.Използва се учебник, учебната тетрадка, аудио записи, както и
допълнителни материали, подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към
езика. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с всеки един!
Вечерни, дневни, съботно-неделни групи!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. За да откликнем на персоналните нужди на всеки един от Вас, без да се налага да
жертвате от служебните ангажименти или личните Ви планове!
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:interalliance_stz
,http://interalliancestz.alle.bg
http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61625/kurs-po-angliyski-ezik---v-nivo-v-inter-alians---novi-grupis-otstypka

Kурс по Счетоводство с практическа насоченост в Интер Алианс - Стара Загора! С отстъпка
Лицензираният към (НАПОО на МОН) Професионален център за Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага курс по
Практическо Счетоводство АСД (автоматизация на счетоводната дейност) и управление на малък и среден бизнес в три
модула.Актуална счетоводна програма!
Ще ви запознаем основно с практическото двустранно счетоводство, счетоводно записване и работа с конкретна
автоматизирана, компютърна ,счетоводна програма. Ще получите необходимите знания, за да можете сами да
организирате, водите и управлявате счетоводството на една фирма. В курса ще придобиете знания и уменията за водене
на счетоводна отчетност, данъчно облагане, социално и здравно осигуряване, всички видове осигуровки, работа с НОИ,
документации, платежни нареждания.
Курсът се води от високо квалифициран експерт преподавател със знания и опит в счетоводството, счетоводния одит,
данъчното облагане и работата по начисляване на заплати и осигуровки. Придобитите практически знания, веднага
могат да се приложат в работата или в личната фирмена дейност.
На завършилите курса, нашите специалисти оказват практическа помощ при различни казуси възникнали в последващата
дейност.
След всяко завършено обучение, центърът издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания ,съгласно
МОН.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz.,http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61624/kurs-po-schetovodstvo-s-prakticheska-nasochenost-v-inter-alians---stara-zagora-s--

Стартира Курс по Компютърна Грамотност за начинаещи в Интер Алианс – Пълен Офис!
Лицензираният (към НАПОО и МОН) Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага перфектно компютърно
обучение - начална компютърна грамотност I и II ниво! Продължителност на обучението – 60уч.ч., 12 работни дни.
Обучението включва: WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET.
Предлагаме обучение в групи или индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно
за курсистите време - през деня, вечер или събота и неделя. На завършилите, издаваме легитимно удостоверение за
придобитите знания, съгласно МОН.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61623/startira-kurs-po-kompyutyrna-gramotnost-za-nachinaeshti-v-inter-alians--pylen-ofis
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„Стив 94” ООД /гр. Правец/
Фирма „Стив 94” ООД е един от най-големите доставчици на авточасти и аксесоари за района на гр. Правец. Ние ще
продължим да работим за нашите настоящи и бъдещи клиенти, като гарантираме качеството на извършените от нас
автосервизни услуги, както и това на закупените от нашия магазин авточасти и аксесоари за вашия автомобил.
http://obiavidnes.com/obiava/61622/stiv-94-ood-gr-pravec

Ремонт на покриви - в цялата страна
.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/61621/remont-na-pokrivi---v-cyalata-strana

Кола за скрап и бракуване
Изкупуване стари коли
0887901663,0898980369

за

скрап,бърза

реакция.Издаваме

документи

за

дерегистрация.тел

029465436

и

http://obiavidnes.com/obiava/61620/kola-za-skrap-i-brakuvane

Слънчев бряг – апартаменти – Какао бийч – хотелски комплекс Елит 2
При нас очаквайте само изненади! Апартаментен комплекс Елит 2 предлага стилни стаи със супер лeтни намаления.
Студията са с по 2 легла или спални. Всяко е с баня и санитарен възел.Апартаментите са дву и тристайни, напълно
обзаведени. В цената влизат всички консумативи - интернет, почистване.При нас ще усетите, че обещанията са
реалност, а качествената почивка е абсолютно гарантирана.
За контакти :
http://elit2.com
GSM: 087 999 87 60
http://obiavidnes.com/obiava/61619/slynchev-bryag--apartamenti--kakao-biych--hotelski-kompleks-elit-2

RELAX OTMORA 0876493899
Релакс ,отмора,масаж професионален ,еротичен на 2 или 4 ръчички избираш ти .
Аз ти гарантирам добро изкарване на дискретен чист терен с всички нужди и екстри за дадената услуга пълен релакс
отмора ,свещи ,аромати и още нещо….
Но всичко това си има цена .
Започваме от 70лв и стигаме до 160лв за 1 час.
Звъннете само да си запазите час . не ни звъннете за приказки или разпит мисля че всичко съм написала .на скрити
номера,смс,имейли не отговарям .
Не сме манекенки но си разбираме от работата .
Очакваме те !!!
Еротични масажи на дискретно и луксозно място!
На имейли и смс неотговарям, с предварително записан час работя.
НЕ Е КЛУБ САМО ЗА ГРАД СОФИЯ
Очакваме те !!!
http://obiavidnes.com/obiava/61618/relax-otmora-0876493899
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RELAX OTMORA 0876493899
Релакс ,отмора,масаж професионален ,еротичен на 2 или 4 ръчички избираш ти .
Аз ти гарантирам добро изкарване на дискретен чист терен с всички нужди и екстри за дадената услуга пълен релакс
отмора ,свещи ,аромати и още нещо….
Но всичко това си има цена .
Започваме от 70лв и стигаме до 160лв за 1 час.
Звъннете само да си запазите час . не ни звъннете за приказки или разпит мисля че всичко съм написала .на скрити
номера,смс,имейли не отговарям .
Не сме манекенки но си разбираме от работата .
Очакваме те !!!
Еротични масажи на дискретно и луксозно място!
На имейли и смс неотговарям, с предварително записан час работя.
НЕ Е КЛУБ САМО ЗА ГРАД СОФИЯ
Очакваме те !!!
http://obiavidnes.com/obiava/61617/relax-otmora-0876493899

Електрически скутер – 1920 лв. с ДДС
Електрически скутер Jonway Motorcycle - модели Eco Speed и Eco Cruiser - на цена 1920 лв с ДДС от ЕМО - Електрически
превозни средства.
Разход - 60 стотинки на 100 км.
1000 вата електродвигател
максимална скорост – 40 км / h
максимален пробег – 60км
реален градски пробег – 40 км
5 – 6 часа за пълно зареждане.
Наличен в модерен и ретро дизайн. Възможност за изплащане от TBI.
http://obiavidnes.com/obiava/61616/elektricheski-skuter--1920-lv-s-dds

Електрически скутер – 1920 лв. с ДДС
Електрически скутер Jonway Motorcycle - модели Eco Speed и Eco Cruiser - на цена 1920 лв с ДДС от ЕМО - Електрически
превозни средства.
Разход - 60 стотинки на 100 км.
1000 вата електродвигател
максимална скорост – 40 км / h
максимален пробег – 60км
реален градски пробег – 40 км
5 – 6 часа за пълно зареждане.
Наличен в модерен и ретро дизайн. Възможност за изплащане от TBI.
http://obiavidnes.com/obiava/61615/elektricheski-skuter--1920-lv-s-dds

Ниацин – извор на енергия
Елате на http://www.fitnesblog.com - интернет блогът за фитнес храни . Представя категорията със висококачествени
фитнес храни Ниацин - мощен източник на енергия.
http://obiavidnes.com/obiava/61614/niacin--izvor-na-energiya

Пазарувайте от детски магазин Касида столчета за кола
Нуждаете ли се от детски столчета на изгодни цени? В виртуалният ни магазин Касида ще видите богато разнообразие
на столчета също така и бебешки играчки дрешки колички обувки. Посетете предложенията ни в нашият виртуален
магазин www.kasida.bg!

Страница 11/105

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.05.2013

http://obiavidnes.com/obiava/61613/pazaruvayte-ot-detski-magazin-kasida-stolcheta-za-kola

Efx Kre alkalyn на супер промоция от фитнес храни
Заповядайте на специализиранят сайт за фитнес храни и здраве fitnesblog.com. Предоставя информация за разделът със
висококачествени храни EfxKre alkalyn.
http://obiavidnes.com/obiava/61612/efx-kre-alkalyn-na-super-promociya-ot-fitnes-hrani

Дом за стари хора в Горна баня - Радка Кашева
“Дом за възрастни хора - Радка Кашева” е едно чудесно място за вашите близки. Ние ще се погрижим за тяхното
отлично прекарване и приятни моменти в един от най-добрите домове за стари хора в София. Домът e разположен в
квартал Горна Баня в уютна и много добре обзаведена триетажна къща, с панорамен изглед към Витоша и с голяма,
поддържана градина с много цветя и зеленина.
http://obiavidnes.com/obiava/61611/dom-za-stari-hora-v-gorna-banya---radka-kasheva

3d проектиране
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/61610/3d-proektirane

3d проектиране
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/61609/3d-proektirane

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/61608/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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/61607/sigurna-rabota

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
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http://obiavidnes.com/obiava/61606/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G585 59-361050
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G585 59-361050, Glossy Brown, двуядрен AMD E1-1200 1.4GHz, HD LED Display (HDMI),
2GB, 320GB, 2xUSB3.0, Free DOS, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/61605/156-3962-cm-lenovo-ideapad-g585-59-361050

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G580 59-361205
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G580 59-361205, черен, двуядрен Celeron® 1000M 1.8GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB,
500GB, 2xUSB3.0, DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/61604/156-3962-cm-lenovo-ideapad-g580-59-361205

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/61603/sigurna-rabota

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/56708/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Лесни и бързи кредити от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
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

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само за 30 минути.burzikrediti.bg
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
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burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54165/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-za-30-minutiburzikreditibg

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

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути. burzikrediti.bg
Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/53559/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

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

Детективска Агенция АЯКС -0888135197-Стара Загора
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
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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/61602/detektivska-agenciya-ayaks--0888135197-stara-zagora

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G580 59-366670
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G580 59-366670, Metal Brown, двуядрен Celeron® 1000M 1.8GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 1TB, 2xUSB3.0, DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/61601/156-3962-cm-lenovo-ideapad-g580-59-366670

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/61600/30-50-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/61599/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/61598/30-50-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 ?
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*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/61597/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/61596/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G585 59-366733M
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G585 59-366733M, Metal Brown, двуядрен AMD E1-1200 1.4GHz, HD LED Display & AMD
HD 6370M 1 GB (HDMI), 8GB, 1TB, 2xUSB3.0, DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/61595/156-3962-cm-lenovo-ideapad-g585-59-366733m

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G580 59-371422
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad G580 59-371422, Metal Brown, двуядрен Pentium® B960 2.2Ghz, HD LED Display & GeForce
GТ 635M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, 2xUSB3.0, Windows8, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/61594/156-3962-cm-lenovo-ideapad-g580-59-371422

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad Y500 59-377188
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad Y500 59-377188, Metal Black, четириядрен Intel® Core™ i7 3630QM 2.4/3.4GHz, HD LED
Display & GeForce GT 750M 2GB (HDMI), 8GB, 1ТB, USB3.0, Free DOS, 2.7kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/61593/156-3962-cm-lenovo-ideapad-y500-59-377188

4GB USB Flash
4GB USB Flash, MAXELL E200, черна
http://obiavidnes.com/obiava/61592/4gb-usb-flash

ASRock H61M-VG3
ASRock H61M-VG3, H61, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0, SB5.1, Lan1000, SATA, mATX, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/61591/asrock-h61m-vg3

Logitech Corded Mouse M318e
Logitech Corded Mouse M318e, лазерна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/61590/logitech-corded-mouse-m318e
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Слушалки Razer Electra
Слушалки Razer Electra, черни, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/61589/slushalki-razer-electra

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/60969/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

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/61588/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/60986/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив ,Пазарджик,Хасково
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
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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/61587/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv-pazardjikhaskovo

Детективска Агенция Бургас Фокс-Частни Детективи
Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги
предлагани от високо квалифицирани частни детективи,
които са бивши служители на МВР с дългогодишен професионален опит !!!
Нашата агенция е спечелила завидна репутация за най- добро доказателство,
благодарение на професионализма,бързината и достоверността на събраните доказателства!!!
Провеждаме поверително и дискретно разследване в личен и служебен
аспект на територията на цяла България.
Ние предлагаме пълен набор от детективски услуги
вижте повече на: http://chasten.detektiv-fox.com
"И не забравяйте,че не е най-важно, какво знаете, а какво може да докажете!"
Е-mail:fox@detectiv-bg.com
tel:0888400413 , 0897024504
http://obiavidnes.com/obiava/61586/detektivska-agenciya-burgas-foks-chastni-detektivi

Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
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Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/61585/detektivska-agenciya-foks-specializirani-detektivski-uslugi

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/61584/3d-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgradi-i-grafi

Лятна ваканция с английски език в Ориндж Хаус Варна
Доведете детето си безплатно на урок при на нас и се уверете в успеха му!
Нашите учители са само от САЩ и Великобритания! Те ще помогнат на децата Ви да говорят на английски език.
http://obiavidnes.com/obiava/61583/lyatna-vakanciya-s-angliyski-ezik-v-orindj-haus-varna

Електрожен - 160 ампера
Инверторни IGBT електрожени VIKI-MMA160. Това са електрожени с най-новата разработка на базата на IGBT
транзистори, предназначени за извършване на прецизни заваръчни дейности с всички видове електроди. Предимствата на
тези електрожени са: Намалено импулсно натоварване на мрежата – за предприятия, които имат ограничение на
мощността на електрическата мрежа прилагането на IGBT технологията позволява да се инсталират повече заваръчни
постове. Заваряването не причинява смущения в мрежата – енергията, запасена в кондерзаторната група, изглажда
падовете и пиковете по линията дори в момента на заваряване. Прецизен контрол на заваръчният ток- комутацията на
напрежението се осъществява с IGBT транзистори. Те се включват и изключват с честота от 800 до 4000 пъти за
секунда. За разлика от всички други заваръчни апарати, които се включват от заваръчното управление, но остават
включени, докато мрежовото напрежение премине през ”0”, то при транзисторите се управлява както включването
така и изключването, което позволява прецизно управление на заваръчния ток. При него мрежовото напрежение се
изправя чрез мостова схема (Ларионов) и се филтрува от подходящ кондензатор с цел да се намалят пулсациите му.
Включването и изключването на транзисторите /за разлика от всички други заваръчни методи/ е управляемо и
алгоритмите за управление на заваръчния процес са предсказуеми. Само времето, през което IGBT транзисторите са
включени (ширината на импулса), определят енергията, която се подава към заваръчния апарат.Технически
характеристики:Инверторен електрожен за ръчно електродъгово заваряване - IGBT технологияВградени
функции:Функция Hot Start - за лесно запалване на дъгатаФункция Anti Stick - прекъсване на захранването, за избягване на
залепването на електрода за материалаФункция Arc Force - регулиране динамиката на дъгатаЗащита от
пренапрежение.Малки размери- д/Ш/в : 31/12/19см. Обхват на заваръчния ток: 20 - 160AЗахранващо напрежение: 220
VЗахранваща мощност: 3,9 kVA Електроди: до 3,2 ммРазгледайте всички наши артикули на
адрес::http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/61582/elektrojen---160-ampera

Телоподащо-ИНВЕРТОРНИ MIG-MAG заваръчни MIG180
ИНВЕРТОРНИ MIG-MAG заваръчни апарати MIG180 с вградено телоподаващо устройство за черни метали
MIG-MAG/CO2/ ИНВЕРТОРНИ заваръчни апарати MIG180 с вградено телоподаващо устройство. С тях се заваряват
всички черни метали, алуминий, неръждавейка, чугун, бронз и месинг. Окомплектовани са с ръкохватка за МИГ/МАГ
заваряване, щипка маса, маска и чукче с четка. Регулиране на заваръчния ток/плавно/ 30-180 ампера, монофазни/220V/
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Захранваща мощност: 5,2 kVA, Степен на защита: IP21. Работи с тел размери 0.6 и 0.8 мм. и с ролки от 1 и 5кг. Тегло 13 кг. без ролка. Размери Д/Ш/В : 52/31/43см. Предназначен е за ремонтни и сервизни дейности. Поради малкия си размер,
тегло и широкия спектър на заваряване/заварява почти всички видове метал/е удобен и за монтажни заварки. Доставка в
цялата страна с куриер и наложен платеж.
http://obiavidnes.com/obiava/61581/telopodashto-invertorni-mig-mag-zavarychni-mig180

ПЕРФОРАТОР
Характеристики на перфораторите: - Мощен 800 W мотор и сила на удара 3 J за бързо проникване при пробиване Спиране на въртенето за изсичане - Спиране на удара за пробиване в стомана и дърво - Лесна смяна на захвата на
инструмента - Сферична връзка на кабела за предотвратяване на прекъсването му - Меко противоплъзгащо покритие на
главната и допълнителната ръкохватка за сигурно хващане - Предпазен съединител - Въртяща се плоча с
четкодържатели (за еднаква мощност при дясно и ляво въртене) Технически данни - Номинална консумирана мощност
800 W - Енергия на удара 0 – 3 J - Честота на ударите при номинални обороти 0 – 4.000 min-1 - Номинални обороти 0 –
900 min-1 - Тегло без кабел 2,7 kg - Дължина 377 mm - Широчина 83 mm - Височина 210 mm - Захват на инструмента
SDS-plus - Диапазон на пробиване: http://obiavidnes.com/obiava/61580/perforator

ПЕРФОРАТОР
Характеристики на перфораторите: - Мощен 800 W мотор и сила на удара 3 J за бързо проникване при пробиване Спиране на въртенето за изсичане - Спиране на удара за пробиване в стомана и дърво - Лесна смяна на захвата на
инструмента - Сферична връзка на кабела за предотвратяване на прекъсването му - Меко противоплъзгащо покритие на
главната и допълнителната ръкохватка за сигурно хващане - Предпазен съединител - Въртяща се плоча с
четкодържатели (за еднаква мощност при дясно и ляво въртене) Технически данни - Номинална консумирана мощност
800 W - Енергия на удара 0 – 3 J - Честота на ударите при номинални обороти 0 – 4.000 min-1 - Номинални обороти 0 –
900 min-1 - Тегло без кабел 2,7 kg - Дължина 377 mm - Широчина 83 mm - Височина 210 mm - Захват на инструмента
SDS-plus - Диапазон на пробиване: http://obiavidnes.com/obiava/61579/perforator

НОВИ ИНВЕРТОРНИ ЕЛЕКТРОЖЕНИ TIG/MMA 250 A С ФУНКЦИЯ АРГОН
ЕЛЕКТРОЖЕНИТЕ TIG-ММА 250А с дигитален дисплеи могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване
така и за заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени,
притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове електроди (рутил
стандартен, неръждаем, алуминий,чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 6мм.включително Вградени функции: HOT
START - за облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC FORCE - за
стабилизиране на дъгата по време на заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до
6mm., включително и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както
при черни, така и при цветни метали. Моделите ”TIG-ММА 250А” са апарати за ММА и TIG- електродъгово заваряване и
заваряване с волфрамов електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно,
посредством ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ:. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо
напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 10-250А Тегло: 7кг. Размери: височина 27см.,широчина
17см.,дължина 36см. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при
100% натоварване/250А/: ММА-30V / TIG-20V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова
ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари.Разгледайте всички наши артикули на
адрес::http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/61578/novi-invertorni-elektrojeni-tigmma-250-a-s-funkciya-argon

MIG-MAG/CO2/ заваръчни апарати MAG180 с вградено телоподаващо
MIG-MAG/CO2/ заваръчни апарати MAG180 с вградено телоподаващо устройство. С тях се заваряват всички черни
метали, алуминий, неръждавейка, бронз, месинг и др. Окомплектовани са с ръкохватка за МИГ/МАГ заваряване, щипка
маса, маска и чукче с четка, регулиране на напрежението 10-180А, монофазни/220V/, Захранваща мощност: 5,2 kVA,
Степен на защита: IP21. Работи с телове размери 0.8 и 1.0 мм.Тегло – 25 кг,размери Д/Ш/В : 61/37/45см. Предназначен е
за ремонтни и сервизни дейности. Поради малкия си габарит и широкия спектър на заваряване/заварява почти всички
видове метал/ е удобен и за монтажни заварки. Разполагаме със специализиран гаранционен и следгаранционен сервиз.
*При покупка на 2 броя заваръчни апарати ПОЛУЧАВАТЕ бонус- напълно автоматична, 100 % соларна заваръчна
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маска.Разгледайте всички наши артикули на адрес::http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/61577/mig-magco2-zavarychni-aparati-mag180-s-vgradeno-telopodavashto

ИНВЕРТОРЕН ГЕНЕРАТОР ЗА ТОК 2.2 KW
Инверторната технология означава компактен, олекотен дизайн, който прави генераторите лесни за транспортиране,
независимо дали ги използвате на къмпинга, при риболов, из двора на къщата, като аварийно електрозахранване или в
работата си на открито. Плюс това те са обезшумени, много тихи и по-подходящи за по-широк кръг от приложения.
Оборудвани с OHV двигател, който осигурява висока ефективност и надеждност, тиха работа и дълготраен
експлоатационен живот. Транзисторно-магнитното запалване осигурява чиста и ефикасна искра, която позволява бързо
и лесно запалване и надежна работа дори и при минусови температури без никаква поддръжка. Системата за
автоматично декомпресиране отваря съвсем леко изпускателния клапан когато двигателя не работи, за да намали
обратното съпротивление и да гарантира лекота на камшичното запалване. За предпазване от повреди, двигателят
спира автоматично, когато нивото на маслото(налягането) падне под предписания минимум. Ако не се долее масло,
двигателят не трябва да се стартира повторно, за да се избегне сериозна повреда. Безчетков контролер инверторен тип.
Автоматично регулиране на оборотите на двигателя в съответствие с моментния електрически товар с цел
по-икономичен контрол върху разхода на гориво и безшумна работа - водеща система в индустрията, която осигурява
по-качествено и по-чисто електричество. Резултатите от нея са чиста синусоидална вълна с качество, което е
еквивалентно или по-добро от стандартното мрежово захранване, като полученото електричество може да се използва
дори и при продукти с вградени микрокомпютри. Автоматично прекъсва тока за да предпази генератора, когато
изходното напрежение надвиши зададения максимален капацитет.Инверторния генератор 2200i е с функция EcoThrottle,
която предлага отлична икономия на гориво чрез включването на товар, които определя скоростта на контрола за
управление. Той автоматично регулира скоростта на двигателя до оптималното ниво. Нисък шум и отличен дизайн
произвежда само 52 db от 7 метра, което е еквивалентно на нивото на шум в типичен бизнес офис.2200i има
възможност за паралелна работа с друг 2200i и магат да бъдат свързани в паралел за да предоставят двойно по-голяма
мощност. Технически данни Генератор Максимална мощност 2000 W Номинална мощност 1800 W Постоянна мощност
1900 W Постоянен ток 7 A Фази 1 Напрежение 230 V Фактор на мощност 1 Честота 50 Hz Напрежение на зареждане
12 V Ток на зареждане 8 А Външен тип Затворен Двигател Тип на двигателя HONDA 4 такта бензин Модел на двигателя
GXH100 Брой цилиндри 1 Работен обем 98 cc/ 2.5 HP Стартиране ръчно Охлаждане въздушно Разход на гориво при 100%
0.4л / час Непр. работа с един рез. 10 часа Вместимост на резервоара 4,1 литра Вместимост на картера 0,6литра Ниво
на шум при 7м 52 dB Габарити Д Х Ш Х В 510 Х 290 Х 425 мм Тегло 21 кг Допълнителна информация Паралелно свръзване
- да. Автоматичен старт - не. Авт.рег. на напрежението - да. Защита от ниско ниво на масло - да..Разгледайте всички
наши артикули на адрес::http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/61576/invertoren-generator-za-tok-22-kw

ТОП ЦЕНА- Соларна маска
Размер на касетата: 110х90x13mm Размер на стъклото: 90х40mm Време за реакция: от светло към тъмно: 1ms Време за
реакция: от тъмно към светло: 0.2-0.7ms/с регулация/ Ултравиолетова защита: /0.0003%/313nm/, /0.006%/365nm/
Инфрачервена защита: /0.01%/780-2000nm/ Позиция на затъмнение: DIN 4/9-13 Батерия: Solar Cell+2ААА Температура
на работа: от -5 С до +55 С Тежест: 495g.
Разгледайте всички наши артикули на адрес::http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/61575/top-cena--solarna-maska

НОВИ ИНВЕРТОРНИ ЕЛЕКТРОЖЕНИ TIG/MMA 250 A С ФУНКЦИЯ АРГОН
ЕЛЕКТРОЖЕНИТЕ TIG-ММА 250А с дигитален дисплеи могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване
така и за заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени,
притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове електроди (рутил
стандартен, неръждаем, алуминий,чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 6мм.включително Вградени функции: HOT
START - за облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC FORCE - за
стабилизиране на дъгата по време на заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до
6mm., включително и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както
при черни, така и при цветни метали. Моделите ”TIG-ММА 250А” са апарати за ММА и TIG- електродъгово заваряване и
заваряване с волфрамов електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно,
посредством ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ:. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо
напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 10-250А Тегло: 7кг. Размери: височина 27см.,широчина
17см.,дължина 36см. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при
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100% натоварване/250А/: ММА-30V / TIG-20V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова
ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари.Разгледайте всички наши артикули на
адрес::http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/61574/novi-invertorni-elektrojeni-tigmma-250-a-s-funkciya-argon

НОВИ ИНВЕРТОРНИ ЕЛЕКТРОЖЕНИ TIG/MMA 250 A С ФУНКЦИЯ АРГОН
ЕЛЕКТРОЖЕНИТЕ TIG-ММА 250А с дигитален дисплеи могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване
така и за заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени,
притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове електроди (рутил
стандартен, неръждаем, алуминий,чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 6мм.включително Вградени функции: HOT
START - за облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC FORCE - за
стабилизиране на дъгата по време на заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до
6mm., включително и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както
при черни, така и при цветни метали. Моделите ”TIG-ММА 250А” са апарати за ММА и TIG- електродъгово заваряване и
заваряване с волфрамов електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно,
посредством ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ:. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо
напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 10-250А Тегло: 7кг. Размери: височина 27см.,широчина
17см.,дължина 36см. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при
100% натоварване/250А/: ММА-30V / TIG-20V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова
ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари.Разгледайте всички наши артикули на
адрес::http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/61573/novi-invertorni-elektrojeni-tigmma-250-a-s-funkciya-argon

Охладител за лаптоп
Shop.adminbg.net предлага всичко за вашия лаптоп. От букси за зарядното до нова матрица. Ако вашия лаптоп се нуждае
от ремонт на се колебайте а заповядайте при нас. Телефон за контакти: 0883 34 91 24
http://obiavidnes.com/obiava/61572/ohladitel-za-laptop

Медицински Комплекс Акта Медика
Медицински център Акта Медика разполага със специализирани лекарски кабинети в сферата на акушерство и
гинекология, алергология, оториноларингология, хирургия, пулмология, ендокринология, онкология и много други. В центъра
има 6 отделения за болнично лечение – хирургично, вътрешно, уши-нос-гърло, детско, акушеро-гинекологично и отделение
за анестезия и интензивно лечение. Център за естетична медицина Акта Медика предлага редица процедури за
разкрасяване. Работим със Здравноосигурителната каса.
http://obiavidnes.com/obiava/61571/medicinski-kompleks-akta-medika

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.
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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/61570/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.
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
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гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/61569/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.
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/61568/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
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алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/61567/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/61566/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция Аякс-24/7 -Варна Русе Шумен Бургас Велико Търново
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/61565/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-Шумен
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
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-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/61564/detektivska-agenciya-inkognito-shumen

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-Пазарджик
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/61563/detektivska-agenciya-inkognito-pazardjik

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
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тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61562/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/61561/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

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/61560/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/61559/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
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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/61558/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.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/61557/detektivska-agenciya-ayaks--plovdiv-stara-zagora-yambol-sliven

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

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
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
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http://obiavidnes.com/obiava/53334/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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/61556/30-50-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/61555/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/61554/30-50-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/61553/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/61552/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Найсер Дайсер Кухненско ренде
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/61551/nayser-dayser-kuhnensko-rende

Квантов Анализатор 37 подробни отчета (34 за мъж/34 за жена)
Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние.
Био скенерът изважда 37 подробни отчета (34 за мъж/34 за жена) с общо над 240 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 38-я файл
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника, за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този
анализ, дава здравния статус на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
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Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от сто показатели за Вашето
здраве и ще бъдат отчетени най-ранни признаци на клетъчна промяна в органите и тъканите.
Дори да има единични клетки с патологични промени, анализаторът може да улови промените на тези клетки и да
прогнозира болестта, като по този начин дава възможност да предотвратите различните хронични заболявания.
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.

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/61550/kvantov-analizator--37-podrobni-otcheta-34-za-myj34-za-jena

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/61549/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Пластири за детоксикация на организма
Пластири за детоксикация на организма - за извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през
стъпалата по време на сън – изключително добър начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират
кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи организма, възвръщат и балансират енергията в тялото,
нормализират работата на стомашно-чревния тракт. Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване
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на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в
сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба. Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови
продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422
422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/61548/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

Квантов анализатор (биоскенер) с 33 теста (220 изследвания) – с преводач на български от
„ТехноМаг”.
За да можете да поддържате винаги в норма Вашето здраве и за да избягвате рискове от бъдещи заболявания е
необходимо да имате пълна информация за състоянието на Вашия организъм. Но да ходите постоянно по лекари и да си
правите изследвания е доста досадно, пък и скъпо. За разрешаването на този проблем вече имаме електронен
„помощник”. Това е апаратът за квантов магнитно-резонансен анализ, познат още като биоскенер. С него можете лесно
и само за 56 секунди да диагностицирате моментното състояние на всички органи в човешкото тяло, както и наличието
(или отсъствието) на ценни за организма минерали, соли и витамини. Подходящ е както за лична употреба у дома, така и
за ползване в професионални диагностични центрове. За повече информация и поръчки, заповядайте в е-магазина
www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/61547/kvantov-analizator-bioskener-s-33-testa-220-izsledvaniya--s-prevodach-na-bylg

Универсална биде-приставка за стандартна тоалетна чиния
Универсална биде-приставка за стандартна тоалетна чиния. Предназначена да измива човека, след като е ползвал
седяща тоалетна без да става от седалката - осигурява лична хигиена и здраве за всички членове на семейството.
Монтира се под капака на всяка стандартна тоалетна.Действа чрез подвижна скрита плъзгаща се дюза за измиване
(подмиване) с топла/студена вода. Осигурете си висока индивидуалната хигиена! Облекчете хемороидните болки!
Идеална за бременни жени, лесна за употреба от незрящи или трудноподвижни (възрастни) хора.Подходяща, за домашна
употреба и хотелски стаи. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел.
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 141.55 лв и спестете 5% от нормалната цена! Промоцията е валидна до 31 май 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/61546/universalna-bide-pristavka-za-standartna-toaletna-chiniya

Електронно устройство за вибрационно пране
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н.
Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/61545/elektronno-ustroystvo-za-vibracionno-prane

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/61544/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Уред за икономия на ток – оригиналът – 2 години гаранция от ТехноМаг
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Уред за икономия на ток – оригиналът – 2 години гаранция от ТехноМаг - вече 5 години предлаганото от «ТехноМаг»
енергоспестяващо устройство доказва ефективността си в български условия и все повече хора се убеждават в неговата
потребност. Това интелигентно устройство изпълнява ролята на своеобразен филтър, който oптимизира локално
работата на електрическия кръг, като стабилизира захранващото напрежение, изчиствайки го от външните нежелани
паразитни пикове и падове, които акумулира и вкарва обратно в мрежата във вид на допълнителна полезна енергия. Така,
чрез натрупване малко по-малко ползването на тази допълнителна енергия за период от един месец, например, се постига
значително намаляване на сметката за електроенергия, достигаща в някои домакинства до 35%. (Ефективно е преди
всичко за консуматори с ел.двигатели – перални, съдомиялни, хладилници, фризери и т.н.). Едно устройство стига за
ел.кръг в апартамент, офис, ресторант, малък хотел или цех с общо натоварване на ел.мрежата до 19 kW. При по-голямо
натоварване се слага второ устройство, и т.н. Включва се в стандартен ел.контакт. Отговаря на всички изисквания за
безопасност в ЕС. Две години гаранция. Цената е 29 лева, с вкл. 20% ДДС. Не губете пари, започнете от днес. Доверете
се на е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228. За района на
София осигуряваме ел.специалисти за монтаж на професионалните уреди или извеждане на допълнителни ел.контакти.
http://obiavidnes.com/obiava/61543/ured-za-ikonomiya-na-tok--originalyt--2-godini-garanciya-ot-tehnomag

Уред за пестене на гориво и ток в автомобила
Уред за пестене на гориво и ток в автомобила - FUEL SHARK е разработен е по японска технология, която води до
пестене на 10-20% гориво в зависимост от спецификата на Вашия автомобил. Уредът, вече успешно се използва от
милиони шофьори в САЩ, Канада, Австралия, Англия, Германия, Франция, Близкия Изток и Азия.
Основни предимства на FUEL SHARK: Увеличава изминатите километри с едно зареждане; Намалява вредните емисии
от двигателя; Увеличава мощността на двигателя; Увеличава живота на акумулатора; Лесен за употреба и започва да
работи на момента, в който бъде включен в захранващото гнездо („запалката”) на автомобила. Този електронен уред се
използва, както за бензинови, така и за дизелови двигатели при напрежение в запалката на автомобила 12 V. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/61542/ured-za-pestene-na-gorivo-i-tok-v-avtomobila

Персонално устройство за защита от комари
Персонално устройство за защита от комари - За предпазване от хапещи комари у дома, в офиса и при всякакви
дейности на открито. Устройството е елегантно, свръхлеко и удобно за носене – можете да го привързвате на ръка или
крак, да го закачвате на джоб или друга част от облеклото, да го окачвате на връзка за носене на врата или да го
„монтирате” на детското колело. Можете да избирате между два режима на работа (i.Наподобяващ мъжки комар
18.4khz; ii.Наподобяващ водно конче 38.4Hz). Изборът правите сами, в зависимост от обстановката (при вторият
режим, звукът от устройството се чува и от хората). Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net
или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/61541/personalno-ustroystvo-za-zashtita-ot-komari

Mетеостанция с външна безжична радиосонда
Mетеостанция с външна безжична радиосонда - двукомпонентна електронна система за едновременно отчитане на
вътрешна и външна влажност, налягане и температура с безжична връзка между двата модула за предоставяне на
цялостна информация за времето в рамките до 3 дни. С радиоконтролируем цифров часовник с двойна аларма и
температурен предбудилник при отрицателни температури. За да знаете как да се обличате, когато излизате навън.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/61540/meteostanciya-s-vynshna-bezjichna-radiosonda

Алкохолни тестери (дрегери)
Алкохолен тестер (дрегер) – Професионален корейски уред с 3-разреден LCD-дисплей за прецизно измерване на
алкохолното съдържание в диапазон от 0 до 4 промила, независимо от цигарен дим, лекарства, дъвка и други подобни
субстанции в дъха на човека. Подходящ за редовни проверки в транпортни, куриерски, охранителни и други подобни
дейности, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Притежаващ TUV/CE сертификат. С
чувствителен полупроводников сензор за алкохолен окис (същият, като в полицейските дрегери). В комплекта: алкална
батерия 9V, захранващ адаптор за включване в автомобила, 20 броя мундщуци, елегантна пластмасова кутия за
съхранение на комплекта, чантичка с цип и дръжка за безопасно пренасяне на комплекта, инструкция за експлоатация на
български език. 12 месеца гаранция. Цена 156 лв.(с ДДС). Предлагаме и допълнителни мундщуци. Запитвания и поръчки в
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е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
http://obiavidnes.com/obiava/61539/alkoholni-testeri-dregeri

Фотокатализационен капан за комари
Най-ново патентовано изобретение за борба с досадните гадини. Високотехнологичен електрически уред за защита на
хората, действащ ефективно на пространство до 20 кв.м, чиито основни предимства пред досега познатите подобни
уреди са: супер икономичен уред (максимална консумация 4-5W), без консумативи, без химикали, без миризми от
изгоряло”, лек, преносим, хигиеничен и екологичен. Подходящ както за домашна употреба, така и за офиси, ресторанти и
т.н. Подробности и поръчки в електронния магазин за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел.
02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/61538/fotokatalizacionen-kapan-za-komari

Детоксикатори
Детоксикатори - Освободете организма си от отрови и вредни съединения. Подобрете имунната си система.
Предотвратете тежки заболявания. Осигурете си здраве, бодрост, енергия и сила. Подробности и поръчки в
електронния магазин за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Подарък втори ЕЛЕКТРОД само до 01 юни 2013г.
http://obiavidnes.com/obiava/61537/detoksikatori

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/61071/prevozi-s-bus

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/61018/tovarni-prevozi

Електронна цигара eGo-Т 1100,eGo-W 1100
Електронна цигара eGo-Т 1100,eGo-W 1100
ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА eGo-Т 1100 mAh battery - най-усъвършенстваната електронна цигара в света
за в момента - модел 2012 г.
eGo-Т - новият модел с Индикатор на батерията се счита за най-усъвършенстваната електронна цигара в света в
момента.
eGo ce4 ,eGo W,eGo ce5 ,eGo ce6
ego elips,Ego twist,Elips,mona
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ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА eGo-W 1100 mAh battery
Атомизтора е с голям резервоар и е пригоден за директно накапване с никотинова течност
За повече информация кликнете тук
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/61536/elektronna-cigara-ego-t-1100ego-w-1100

Йонизатор Озонотор за въздух и вода
Йонизатор Озонотор за въздух и вода
Озонотор за въздух и вода, Йонизатор ”AEROION”, Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”
ще откриете в ”БГ магазин”. Устройствата са необходими за всеки дом или офис,
премахват замърсявания и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
www.gabimarket.com
онлайн магазин Gabimarket.
http://obiavidnes.com/obiava/61535/yonizator-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
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www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/61534/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Квантов Анализатор 37 подробни отчета
Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние.
Био скенерът изважда 37 подробни отчета (34 за мъж/34 за жена) с общо над 240 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 38-я файл
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника, за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този
анализ, дава здравния статус на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от сто показатели за Вашето
здраве и ще бъдат отчетени най-ранни признаци на клетъчна промяна в органите и тъканите.
Дори да има единични клетки с патологични промени, анализаторът може да улови промените на тези клетки и да
прогнозира болестта, като по този начин дава възможност да предотвратите различните хронични заболявания.
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.

Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/61533/kvantov-analizator-37-podrobni-otcheta

ДЕТОКСИКАТОР 275 лв
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -290лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 470 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/61532/detoksikator-275-lv

Страница 36/105

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.05.2013

PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ
PhotoBlocker
Спрей За защита от камерите на КАТ
По-голямата част от камерите използват силна светкавица за снимка на регистрационните номера на автомобилите.
След като напръскате вашия регистрационен номер, с PhotoBlocker той произвежда мощни отблясъци, който се
отразяват обратно към камерата.
Това скрива образа на вашия регистрационен номер.
С PhotoBlocker спрей, правите регистрационния си номер невидимо за трафик камери но видим с просто око.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/61531/photoblocker--sprey-za-zashtita-ot-kamerite-na-kat

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив -Пловдив
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/61530/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv--plovdiv

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Бургас
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)
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-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/61529/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---burgas

Озонатори за въздух и вода – ТехноМаг
Озонатори за въздух и вода – най-надеждните модели – Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват
(зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почистват и обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от
всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите
миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
Купете сега само за 172.80 лв. и спестете 10% от нормалната цена! Промоцията е валидна до 01 юни 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/61528/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--tehnomag

Енергийна алкална нано чаша за „жива вода”
Енергийна алкална нано чаша Наричана още турмалинова чаша, съд, бутилка, термос, манерка за „жива вода” предназначена да филтрира,пречиства, минерализира, йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна
система от подбрана селекция минерали, с доказано полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е
полезна и необходима водата за правилното функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие
рядко можем да разчитаме, че пием вода която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот.
Затова е изобретено и това чудо, което за броени минути ни осигурява чиста, обогатена на полезни минерали, питейна
вода. С енергийната алкална чаша ни се предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични,
по-работоспособни, да осигурим повече младост и дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура
по естествен път. Не пропускайте този шанс! Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/61527/energiyna-alkalna-nano-chasha-za-jiva-voda

Eнергиен алкален нано-стик за вода
Този джобен алкален нано стик (известен още като диетичен, или йонизиращ, или турмалинов воден стик), може да
промени всяка чешмяна или бутилирана вода в здравословна питейна вода с качества на естествена изключително
полезна за организма минерална вода – антиоксидант с висок PH, с по-малки и лесно усвоими биомолекули, с повишено
съдържание на кислород алкална вода за пиене. Пречиства, алкализира и създава водородно наситена антиоксидантна
вода директно във Вашата бутилка или чаша само за няколко минути! Помага за нормализиране на алкално-киселинния
PH-баланс в организма Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504,
02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/61526/energien-alkalen-nano-stik-za-voda

Уред за Сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Уреди за сребърна вода – три модела
Създаден по разработка на НАСА - САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
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бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме многофункционален
уред за добиване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна
обработка и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект. Напълно дезинфикцирана и полезна
вода за пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. Малко по-дълго се приготвя
по-концентрирана сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини,
висока температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и
обработка на плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/61525/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Екологична перяща топка
Екологична перяща топка – екологично изобретение, заместващо перилните препарати. Притежава смес от естествени
природни минерали с пречистващо въздействие. При допира на топката с водата, започва процес на йонизация и
прегрупиране на водните молекули – получава се осезаемо свежа активирана вода, като тази на водопадите в
природата.Съчетава висока почистваща ефективност, разграждане на дълбоко проникнали вещества, прекис избелване,
дехлориране, и обезмирисяване в един продукт. Не съдържа химикали и алергени. Има антибактериално действие.
Подходяща за ежедневно пране на най-употребяваните дрехи в семейството. Годност – 2 години. Доверете се на
е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел 02/8298504 , 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Купете сега само за 13.41лв. и спестете 10% от нормалната цена! Промоцията е валидна до 01 юни 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/61524/ekologichna-peryashta-topka

Алкохолни тестери (дрегери)
Алкохолен тестер (дрегер) – цифров уред за измерване алкохолното съдържание по дъха на човека. Подходящ за проверки
на служители и работници в малки фирми, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Сертифициран
по CE и DOT (означава, че продуктът е преминал успешни тестове практически по всички световни стандарти). С
високочувствителен полупроводников несменяем сензор. В комплект с 6 бр. мундщуци и инструкция за експлоатация. 12
месеца гаранция. Цена 69.90 лв.(с ДДС). Предлагаме и допълнителни мундщуци. Запитвания и поръчки в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Купете сега само за 59.90 лв. и спестете 10.00 лв от нормалната цена! Промоцията е валидна до 01 юни 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/61523/alkoholni-testeri-dregeri

Йонизатор с озонатор от ТехноМаг
Въздухопречиствател с отрицателни йони, озон и прахоулавящ филтър– Компактен, елегантен, икономичен (10W),
подходящ както за дома и офиса, така и за по-големи битови помещения (до 140 кв.м) в детски градини, училища,
болници, хотели и т.н. Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени и
гъбички, и др. Осигурява чист и здравословен въздух в помещението. Без консумативи. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/61522/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

Пластири за детоксикация на организма
Пластири за детоксикация на организма - за извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през
стъпалата по време на сън – изключително добър начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират
кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи организма, възвръщат и балансират енергията в тялото,
нормализират работата на стомашно-чревния тракт. Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване
на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в
сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба. Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови
продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422
422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка при поръчка на 20 и повече броя пластири!
http://obiavidnes.com/obiava/61521/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma
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Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
срещу 29 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел.
02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/61520/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

Фотокатализационен капан за комари
Патентовано изобретение за борба с досадните гадини. Високотехнологичен електрически уред за защита на хората,
действащ ефективно на пространство до 20 кв.м, чиито основни предимства пред досега познатите подобни уреди са:
супер икономичен уред (максимална консумация 4-5W), без консумативи, без химикали, без миризми от изгоряло”, лек,
преносим, хигиеничен и екологичен. Подходящ както за домашна употреба, така и за офиси, ресторанти и т.н.
Подробности и поръчки в електронния магазин за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел.
02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/61519/fotokatalizacionen-kapan-za-komari

Детоксикатори
Детоксикатори - Освободете организма си от отрови и вредни съединения. Подобрете иммунната си система.
Предотвратете тежки заболявания. Осигурете си здраве, бодрост, енергия и сила. Подробности и поръчки в
електронния магазин за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Подарък втори ЕЛЕКТРОД само до 01 юни 2013г.
http://obiavidnes.com/obiava/61518/detoksikatori

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/61517/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/61516/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

VIP Инсайтинг интензивно дишане (IBI) 29.05.2013 - 30.05.2013
ДИШАЙ И ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!
Заповядайте на:
29 и 30 май - 19 часа на специалното VIP Инсайтинг интензивно дишане(IBI), което ще се проведе в InSighting център –
мястото, където се случват чудеса.
Моля, желаещите да заявят участието си предварително, тъй като местата са ограничени!
МОЩНА ДИХАТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТЯЛОТО И ПСИХИКАТА И
РАЗКРИВАНЕ НА ПЪЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА
ЛИЧНОСТТА
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Прочети още по темата:
http://www.hypnoza.org
http://www.insighting.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61515/vip-insayting-intenzivno-dishane-ibi--29052013---30052013

Продавам изгодно земеделски земи в Пловдивска-Пазарджишка област
Собственик продава земеделска земя в Пловдивска, Пазарджишка област в землищата на селата:Асеновград, Алеко
Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Браниполе, Брестник, Брестовица, Верен, Виница, Войводиново,
Войсил, Гелеменово, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Градина, Гранит, Граф Игнатиево, Добровница, Долна Махала,
Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор, Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево,
Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево, Кричим, Крумово,
Куклен, Куртово Конаре, Леново, Мало Конаре, Марково, Медковец, Мененкьово, Мокрище, Момино село, Мулдава, Ново
Село, Огняново, Опълченец, Оризари, Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик,Перущица, Пловдив, Православен, Първенец,
Радиново, Рогош, Садово, Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Строево, Триводици, Труд, Устина, Хасково, Храбрино,
Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Ягодово
АЛИКА ЕООД
http://www.apollon.net
GSM: 0887644838
Еmail: alikaeood@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/61514/prodavam-izgodno-zemedelski-zemi-v-plovdivska-pazardjishka-oblast

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/61512/sigurna-rabota

Нов член на Фондация „Ейнджълс” – Мария Бояджиева
Мария Стефанова Бояджиева се присъедини към нашата благотворителна кауза, като дари детски дрешки, които със
сигурност ще помогнат на нашите малки приятели.
Г-жа Бояджиева се присъедини към семейството Ангели на
Фондация „Ейнджълс”. Тя бе приветствана от председателя на Фондацията в гр. София Красимира Марчева. Екипът на
Фондация „Ейнджълс” – клон София начело с г-жа Марчева изказаха своята благодарност към направения
благотворителен жест, 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/61511/nov-chlen-na-fondaciya-eyndjyls--mariya--boyadjieva

Kампания „Купи-Дари” организирана от Красимира Марчева
Красимира Марчева осъществи първата си благотворителна кампания, като управител на Фондация „Ейнджълс”.
Организирана беше кампания „Купи-Дари” и осъществена на 13.04.2013 г. в столичния супермаркет „Пикадили” в
Търговски комплекс Сити център и е Mall of Sofiа. Този път целта на кампанията бе насочена в помощ на ССУ с детска
градина за деца с увреден слух " проф. Д-р Дечо Денев" и ДАР - Свети Никола. По време на кампанията бяха събрани
хранителни продукти на стойност 322.47 лв. за децата в неравностойно положение. В кампанията взеха участие
Ангелите на Фондацията -Борис Гълъбов, Гергана Григорова, Елена Иванова и естествено г-жа Красимира Марчева.
http://obiavidnes.com/obiava/61510/kampaniya-kupi-dari-organizirana-ot-krasimira-marcheva

Нов управител на Фондация „Ейнджълс“ - клон София
Красимира Марчева-главен счетоводител на „Ай Еф Джи Лизинг” АД вече с нова позиция на управител на
неправителствена благотворителна организация Фондация „Ейнджълс”-клон София. Ивелин Кичуков, който е
председател на Фондацията остави в ръцете на г-жа Марчева отговорната задача, с пожелание за реализиране на нови
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благотворителни проекти, които да помогнат на хората в неравностойно положение и да дарят много детски усмивки.
Те застанаха пред обектива за обща снимка!
http://obiavidnes.com/obiava/61509/nov-upravitel-na--fondaciya-eyndjyls---klon-sofiya

Държавно първенство по канадска борба-гр. Поморие
Състезатели от спортен клуб „Херкулес” се явиха на държавно първенство по канадска борба, което бе организирано на
06.04.2013г. в град Поморие. Победителят, който се окичи със златен и сребърен медал е Михаил Калчев от спортен клуб
„Херкулес”. Младият спортист получи и парична награда от „Ай Еф Джи Лизинг” АД. Наградата му бе връчена от зам,
изпълнителния директор на компанията Ивелин Кичуков, с който направиха обща снимка!
Представители на „Ай Еф Джи Лизинг” АД поздравиха спортния клуб по канадска борба „Херкулес” и му пожелаха
световни успехи!
http://obiavidnes.com/obiava/61508/dyrjavno-pyrvenstvo-po-kanadska-borba-gr-pomorie

Онлайн магазин Касида детски дрехи
Желаете ли дрешки за деца на супер цени? Разгледайте предложенията ни в интернет магазинът ни Касида! В онлайн
магазинът ни Kasida.bg ще намерите голям избор на дрехи както и бебешки обувки, играчки, колички, дрешки .
http://obiavidnes.com/obiava/61507/onlayn-magazin-kasida-detski-drehi

СВЕТЪТ Е ЗА ДВАМА -АГЕНЦИЯ
Кажи край на самотата !!!
Ние ще ВИ помогнем да намерите своята половинка ,избор по каталог реални снимки и анкетни карти.За да станете наш
клиент е нужно да заплатите такса , и да попълните нашата анкетна карта и договор .Само сериозни запознанства .
Ще помоля за сериозни обаждания и имейли .ще помоля преди да сте се запознаете с нашите условия ,които ще намерите
в сайтът ни ,не ни пишете нека да не си губим взаимно времето .БЛАГОДАРЯ ВИ !!! www.svetaezadvama.com
Ново: бързи запознанства 5контакта 50лв еднократно .
http://obiavidnes.com/obiava/61506/svetyt-e-za-dvama--agenciya

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/61505/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

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

Страница 42/105

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.05.2013

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/61504/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

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/61503/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детски-играчки.com - а ти слуша ли ?
Търсите ли играчки за вашето бебеза детето ви на страхотни цени? В нашият е-магазин ДетскиИграчки ще имате
голямо разнообразие на играчки . Посетете предложенията който имаме в електронният ни магазин
Детски-играчки.com!
http://obiavidnes.com/obiava/61502/detski-igrachkicom---a-ti-slusha-li-

Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
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“!
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Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/61501/detektivska-agenciya-foks-s-reputaciya-za-nay-dobro-dokazatelstvo

Детективска Агенция Бургас Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
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/61500/detektivska-agenciya-burgas-foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

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/61499/30-50-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/
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http://obiavidnes.com/obiava/61498/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/61497/30-50-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/61496/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/61495/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Мъжкко клепоухо късокосместо цвят-уискас
Развъдник Ви предлага шотландско клепоухо късокосместо котенце, мъжко на 2 месеца. Котенце е здраво и игриво, ще
бъде научено на хигиенни навици и да точи нокти върху специални уреди. Всички котета с добър нрав,при закупуването ще
получите препоръки за отглеждане .тел: 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/61494/myjkko-klepouho-kysokosmesto-cvyat-uiskas

Шотландско мъжко котенце
Развъдник Ви предлага шотландско късокосместо черно мъжко котенце на 1 месец. Котенце е здраво и игриво, ще бъде
научено на хигиенни навици и да точи нокти върху специални уреди. Всички котета с добър нрав,при закупуването ще
получите препоръки за отглеждане .тел: 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/61493/shotlandsko-myjko-kotence

Шотландско женско котенце
Развъдник Ви предлага шотландско клепоухо късокосместо костенурково женско котенце на 1 месец. Котенце е здраво и
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игриво, ще бъде научено на хигиенни навици и да точи нокти върху специални уреди. Всички котета с добър нрав,при
закупуването ще получите препоръки за отглеждане .тел: 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/61492/shotlandsko-jensko-kotence

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

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/61491/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/61490/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

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
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визия.
http://obiavidnes.com/obiava/61489/3d-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 .
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/61488/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.
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/61487/30-50-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/61486/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.
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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/61485/30-50-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/61484/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/61483/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/61482/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/61451/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Товарни превози
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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/61067/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/59414/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Магазини Albaluna
Добре дошли в електронния свят на магазини ALBALUNA. Предлаганите от нас чанти са от най-новите колекции на
Armani Jeans, Braccialini, CapoVerso, Laura Biagiotti, Manufacture d’essai, Gian Marco Venturi, Carraro и др. Те са
изработени от естествена кожа или висококачествени екоматериали, с комбинации от лак и велур, декорации и дизайн.
Разнообразието от форми и цветове отговаря както на модните тенденции на сезона, така и на изтънчения вкус на
клиента.
http://obiavidnes.com/obiava/61481/magazini--albaluna

Продавам изгодно земеделски земи в Пловдивска-Пазарджишка област
Собственик продава земеделска земя в Пловдивска, Пазарджишка област в землищата на селата:Асеновград, Алеко
Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Браниполе, Брестник, Брестовица, Верен, Виница, Войводиново,
Войсил, Гелеменово, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Градина, Гранит, Граф Игнатиево, Добровница, Долна Махала,
Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор, Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево,
Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево, Кричим, Крумово,
Куклен, Куртово Конаре, Леново, Мало Конаре, Марково, Медковец, Мененкьово, Мокрище, Момино село, Мулдава, Ново
Село, Огняново, Опълченец, Оризари, Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик,Перущица, Пловдив, Православен, Първенец,
Радиново, Рогош, Садово, Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Строево, Триводици, Труд, Устина, Хасково, Храбрино,
Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Ягодово
АЛИКА ЕООД
http://www.apollon.net
GSM: 0887644838
Еmail: alikaeood@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/61480/prodavam-izgodno-zemedelski-zemi-v-plovdivska-pazardjishka-oblast

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/61479/3d-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgradi-i-grafi

„Ценкор” ЕООД
Ценкор ЕООД е българска фирма, занимаваща се с производство на тоалетна хартия, кухненски ролки и салфетки. Добре
познати на пазара са нашите марки „Линда“ и „Стиви“. Извършваме и търговия с консумативи за почистване, мокри
кърпи и домашни потреби като пластмасови вилици, бои за обувки, течен сапун, ароматизатори за въздух, запалки,
кибрити, клечки за уши и много други.
http://obiavidnes.com/obiava/61478/cenkor-eood

Вибра Тон-вибриращ колан.
Вибра Тон-вибриращ колан.
Вибра Тон е правилната формула за нова и перфектна фигура!
вибриращ колан, който само за кратко време:
- изгаря мазнините от проблемните зони на тялото
- премахва целулита - вибрациите разграждат целулитните възелчета и изглаждат кожата
Вибра тон произвежда механични високоскоростни вибрации, които стимулират мускулите да се разтягат - за да си
набавят енергия, мускулите изгарят мазнините и Вие отслабвате.
- масажира тялото, освобождава от стреса и напрежението, облекчава болките в мускулите
Работата на Вибра тон се контролира от дистанционно управление
Вибра Тон е навсякъде с вас: Цена 65лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/61477/vibra-ton-vibrirasht--kolan

Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Кухненско ренде -/ рязане на зеленчуци и плодове/
Пръв помощник на всяка домакиня,или домакин
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина. Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
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Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/61476/kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/61475/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
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Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/61474/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

Английски език във Варна на най-добра цена!
Включи се в групите по английски на всяко ниво!
Подгответе се за новия летен сезон като подобрите знанията си по английски език в Ориндж Хаус.
Информация за курса:.
4 учебни часа/седмица,
вечерни курсове, два пъти седмично
Цена:129.00лв
http://obiavidnes.com/obiava/61473/angliyski-ezik-vyv-varna-na-nay-dobra-cena

Профил за светодиодна лента
Профил за светодиодна лента с дължина 1 м и плексигласов прозрачен капак.
http://obiavidnes.com/obiava/61472/profil-za-svetodiodna-lenta

Tommy Hilfiger Tommy Girl EDC 50ml Дамски Парфюм
Марка: Tommy Hilfiger
Цена: 58.3 лв.
100% Оригинални парфюми с доказан произход
За да проверите наличността на този парфюм, моля посетете страницата на този продукт:
http://vypros.com/26728/дамски-парфюм-tommy-hilfiger-tommy-girl-50ml-elnw_3647-цена/
http://obiavidnes.com/obiava/61471/tommy-hilfiger-tommy-girl-edc-50ml-damski-parfyum

Chopard Happy Spirit EDP 30ml Дамски Парфюм
100% Оригинални парфюми с доказан произход
Марка: Chopard
Цена: 49.17 лв.
За да проверите наличността на този парфюм, моля посетете страницата на този продукт:
http://vypros.com/26736/дамски-парфюм-chopard-happy-spirit-edp-30ml-els-цена-49-17-лв/
http://obiavidnes.com/obiava/61470/chopard-happy-spirit-edp-30ml-damski-parfyum

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

Тел. 0878 254 354

-Работим с куриери за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/61469/profesionalno-boyadisvane-na-kojeni-volani-avtomobilni-sedalki

Боядисване на износени кожени салони
Професионално боядисване на кожени волани, автомобилни седалки, холни гарнитури, луксозни телефони и всякакви
изделия от естествена кожа.
- Ремонт на пластмасови елементи от интериора на автомобила, счупени или одраскани дръжки, кори на врати,
арматурни табла, еърбеци.
- Технология за възстановяване на износени каучукови волани.
АВТОИНТЕРИОР 2000
http://obiavidnes.com/obiava/61468/boyadisvane-na-iznoseni-kojeni-saloni

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
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0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/61467/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.
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/61466/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.
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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/61465/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Продавам изгодно земеделски земи в Пловдивска-Пазарджишка област
Собственик продава земеделска земя в Пловдивска, Пазарджишка област в землищата на селата:Асеновград, Алеко
Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Браниполе, Брестник, Брестовица, Верен, Виница, Войводиново,
Войсил, Гелеменово, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Градина, Гранит, Граф Игнатиево, Добровница, Долна Махала,
Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор, Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево,
Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево, Кричим, Крумово,
Куклен, Куртово Конаре, Леново, Мало Конаре, Марково, Медковец, Мененкьово, Мокрище, Момино село, Мулдава, Ново
Село, Огняново, Опълченец, Оризари, Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик,Перущица, Пловдив, Православен, Първенец,
Радиново, Рогош, Садово, Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Строево, Триводици, Труд, Устина, Хасково, Храбрино,
Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Ягодово
АЛИКА ЕООД
http://www.apollon.net
GSM: 0887644838
Еmail: alikaeood@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/61464/prodavam-izgodno-zemedelski-zemi-v-plovdivska-pazardjishka-oblast

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
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
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http://obiavidnes.com/obiava/58175/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-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/61463/30-50-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/61462/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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/61461/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/61460/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
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- 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/61459/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.
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/61458/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/61457/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
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въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/61456/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
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/61455/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane

Найсер Дайсер Кухненско ренде
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
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Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/61454/nayser-dayser-kuhnensko-rende

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/61453/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

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/
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tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия.
http://obiavidnes.com/obiava/61452/3d-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgradi-i-grafi

Товарен транспорт в София
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61450/tovaren-transport-v-sofiya

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/61375/prevozi-s-bus

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/60988/tovarni-prevozi

Товарни превози с бус до 1500 кг
http://www.top-obiavi.net/obiava/47980
http://obiavidnes.com/obiava/61172/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
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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/61449/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ ИВАН ИВАНОВ-ДЕТЕКТИВСК
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/61448/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivska-agenciya-fox

Сватбена приказка - една добра сватбена агенция
Една приятелка ми препоръчча сватбена агенция Сватбена приказка. Каза, че им е използвала услугите и е останала
много доволна. На сайта им много положителни референции. За контакти: 0886 84 70 70
http://obiavidnes.com/obiava/61447/svatbena-prikazka---edna-dobra-svatbena-agenciya

продавам пл. тенекии за сирене 8-10 кг 0887 703525
продавам пластмасови тенекии за сирене втора употреба без капак 0.40 лв. и с капак 0.50 лв. 8-10 кг 0887 703525
Божидар София
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http://obiavidnes.com/obiava/61446/prodavam-pl-tenekii-za-sirene-8-10-kg-0887-703525

„Арни Брадърс” ООД
За проектиране и изграждане на вътрешни и външни електроинсталации, електро табла, компютърни и телефонни
мрежи
и
противопожарни
инсталации,
може
да
посетите
сайта
на
фирма
"Арни
Брадърс":http://arni-brothers.com/index.html
http://obiavidnes.com/obiava/61445/arni-bradyrs--ood

БРЕД КЪМПЪНИ БЪЛГАРИЯ
ДЕМЕА се занимава с производство на хляб от близо половин век. Фирмата управлява пет хлебозавода за различни
хлебни изделия и закуски. За повече информация: гр. Сливен, ул. Цар Симеон 49, 044/ 667682, 0885296727.
ДЕМЕА е производител на хляб от близо половин век. Фирмата разполага пет хлебозавода за здравословни хлебни изделия
и закуски. За поръчки : гр. Сливен, ул. Цар Симеон 49, 044/ 667682, 0885296727.
http://obiavidnes.com/obiava/61444/bred-kympyni-bylgariya

МЦ РЕПРОБИОМЕД
Медицински Център „РепроБиоМед” ООД е създаден през 1999 г. от Д-р Павлета Табакова и Доц. Д-р Иван Николов.
Според предмета на дейността си, медицинският център представлява звено за оказване на амбулаторна
акушеро-гинекологична помощ, което е в състояние да поддържа широк спектър от медицински услуги.
Услугите, които предлагаме са свързани с диагностика, лечение и профилактика на акушеро-гинекологичните
заболявания. Освен това извършваме диагностика и профилактика на онкологичните заболявания и диагностика и лечение
на климактериума при жената.
http://obiavidnes.com/obiava/61443/mc-reprobiomed

ЖАНЕТА НЕДЕЛЧЕВА НАНЕВА
ЖАНЕТА НАНЕВА е дългогодишен нотариус за гр. Пловдив. Предлага всички нотариални услуги, както и правни
консултации и помощ. За контакт: 032 63 03 21, notary_457@abv.bg, ул. Стефан Веркович 3, ет.1, офис 2.
ЖАНЕТА НАНЕВА практикува като нотариус в Пловдив. Осигурява необходимите нотариални услуги, извършва
компетентни правни консултации. За повече информация: 032 63 03 21, notary_457@abv.bg, ул. Стефан Веркович 3, ет.1,
офис 2.
http://obiavidnes.com/obiava/61442/janeta-nedelcheva-naneva

Инкубатори за люпене на яйца на изгодни цени!
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца за цялата страна,
полуавтоматични тип люлка, за 35 яйца,за 55 яйца, за 100 яйца,
и най-големите който предлагаме за 150 яйца по желание на клиента
на изгодни цени.На люлката няма гнезда и поради това в инкубатора
могат да се слагат яйца независимо от тяхната големина.
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
http://obiavidnes.com/obiava/61441/inkubatori-za-lyupene-na-yayca-na-izgodni-ceni

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.
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За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/61440/30-50-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/61439/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/61438/30-50-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/61437/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/61436/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА ЦОНЕВА
Частен съдебен изпълнител Весела Любомирова Цонева извършва услуги по принудително изпълнение на частни и
публични вземания в района на град Габрово.
Весела Любомирова Цонева е частен съдебен изпълнител от района на гр. Габрово и извършва въводи във владение,
предаване на движими вещи и извършване на изпълнителни действия срещу длъжници.
http://obiavidnes.com/obiava/61435/vesela-lyubomirova-coneva

МЕДИКО ДИАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ СТАТУС
"Медико-диагностична лаборатория Статус в гр.Варна провежда различни изследвания като:
кръвни картини
биохимични изследвания
хормонални изследвания
туморни маркери
урини
серологични изследвания
микробиологични изследвания
паразитологични изследвания
кръвни групи
цитонамазки
здравни книжки
Персоналът на лабораторията е от хора с дългогодишен опит, с доказани умения. Лабораторията е оборудвана с
изключително модерна апаратура, сертифицирана по ISO и отговаряща на всички съвременни изисквания за качество,
прецизност и разполага със специален транспорт и има назначени куриери за транспортиране на лабораторните
материали между отделните звена, както и при посещения на пациенти по домовете им. "
http://obiavidnes.com/obiava/61434/mediko-diagnostichna-laboratoriya-status

Адванс Интернешънъл Транспорт Инк
"Адванс Интернешънъл Транспорт Инк. се занимава с превоз на товари чрез:
-съхопътен транспорт
-морски транспорт
-въздушен транспорт
-железопътен транспорт
Превозваме контейнери, халета и други товари. "
http://obiavidnes.com/obiava/61433/advans-interneshynyl-transport-ink

Ловела- гр .Русе
Ловела ООД е организация за търговия с дърва за горене, които добива чрез високопроходими машини за сеч. Доставя
дърва за огрев, както и объл материал. База на производството:7060 Сливо Поле ; обл. Русе, до шосето, тел: 0817 97147,
www.lovela-ood.hit.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/61432/lovela--gr-ruse

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/61431/3d-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgradi-i-grafi

Курс по хипноза и трансперсонална хипнотерапия за интересуващи се и професионалисти
29.05.2013 - 02.06.2013
Модул С
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29 май - 02 юни 2013 г.
Трансперсонална хипнотерапия (50 часа)

ПРОГРАМА НА ТРЕНИНГА:
Хипнозата и картографията на съзнанието.
Променени и неординерни състояния на съзнанието.
Хипнозата и дясната хемисфера на мозъка.
Усъвършенстване уменията в регресивната хипноза – регресия в минали животи, живот между животите.
Прогресия в бъдещето. Интендинг – възнамеряване на събития и тяхното осъществяване.
Писане и говорене (ченълинг) по време на хипнотичен транс.
Докосване до вътрешноприсъщата мъдрост и използване на интуицитивни прознения за разрешаване на проблеми и
трансформация на личността (Инсайтинг).
Пробуждане на мъдростта на тялото.
Свързване с вътрешни водачи и архетипни същности.
Хипноза, свръхсъзнание и душа.
Подходи и техники при автохипнозата.
Дишане и променени състояния на съзнанието.
Холистичният подход в терапията и живота – път към цялостност.
Прочети още по темата:
http://www.hypnoza.org
http://www.insighting.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61430/kurs-po-hipnoza-i-transpersonalna-hipnoterapiya-za-interesuvashti-se-i-profesionali

Болница Витоша
Болница ”Витоша” прадлага лечение на счупвания при стари хора. Другите отхвърлят този контингент пациенти,
заради повишения оперативен риск и скъпоструващо лечение – ние не! Работим със Здравна каса и гарантираме напълно
безплатно лечение в нашата болница. Разполагаме и със социална програма, която значително намалява цената на
имплантите до 50%. Когато пациента е социално слаб - тогава цената на имплантите е символична или е изцяло
безплатна за самотни стари хора. Ние не толерираме корупцията, дори може гордо да заявим , че при нас тя липсва!
http://obiavidnes.com/obiava/61429/bolnica-vitosha

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.
"ТТЛ" ЕООД ви предоставя актуална информация за пътуване по железопътната мрежа на България. Може да
получите комбинации за пътуване, който се изчисляват автоматично в момента на заявката.
http://obiavidnes.com/obiava/61428/ttl-logistika

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,
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.
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http://obiavidnes.com/obiava/61427/mandra-atlas

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/61426/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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/61425/sigurna-rabota

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/61424/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/61423/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61422/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/61421/sigurna-rabota
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ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/61420/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/61419/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61418/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/61417/sigurna-rabota

ЗСК ДЕВНЯ АД
Дружество ЗСК ДЕВНЯ АД функционира от 70-те години до сега като един от най-големите производители у нас на
строителни конструкции за изграждане на различни постройки – халета, предприятия, мостове и др. След
приватизацията предприятието произвежда основно бетон, разнообразни бетонови съоръжения, а също така и инертни
материали предназначени за строители от варненска област. Продават се и стоманобетонни конструкции. Прави се и
собствено строителство на жилищни сгради и се кандидатства на подходящи търгове за обществени поръчки.
Производството е събрано в седем различни бази. За запитвания или повече информация за цени и поръчки: гр. Варна,
район Младост, ул. Уста Кольо Фичето 62, тел.: 052/ 500068, 052/ 504902, http://www.zsk-devnya.com/.
http://obiavidnes.com/obiava/61416/zsk-devnya-ad

РОСЕН 85- шофьорски курсове
Автошкола „Росен-85” провежда, шофьорски курсове в София и Софиска – област за любители и професионалисти и
предлага възстановяване на контролни точки. За контакти: жк. "Хаджи Димитър", ул. "Въстаник" 8, тел: 02/8409129;
0899/833302.
Автошкола „Росен-85” предлага на бъдещите водачи на моторни превозни средства, отлична теоретическа и
практическа подготовка за безопасно поведение на пъя.
Ново бъдеще шофьори избират услугите на учебен център „Росен-85”, заради отличната им репутация и качествено
обучение на правилника за движение и изграждане на практически шофьорски умения.
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.
http://obiavidnes.com/obiava/61415/rosen-85--shofyorski-kursove
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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/61414/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

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/61413/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/61412/30-50-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/
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/61411/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/61410/30-50-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/61409/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/61408/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

КУПУВАМЕ БИЗНЕС !!!
BUSINESS FINANCE LTD.
1. Консултации, юридическо и счетоводно съдействие на фирми със задължения;
2. Сделки с търговски предприятия.
3. Оказваме съдействие на фирми и търговски дружества натрупали големи задължения към НАП,НОИ и към
контрагенти ( доставчици на стоки,материали или услуги ).
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
4. Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
5. Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Гарантираме лоялност към клиентите, пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на клиента
и индивидуален подход към всеки отделен случай.
Офертата е валидна за търговски и акционерни дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
BUSINESS FINANCE LTD.
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Очакваме Вашето обаждане: на тел.0886346230
businessfinance@abv.bg
По договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/61407/kupuvame-biznes-

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
BUSINESS FINANCE LTD.
1. Консултации, юридическо и счетоводно съдействие на фирми със задължения;
2. Сделки с търговски предприятия.
3. Оказваме съдействие на фирми и търговски дружества натрупали големи задължения към НАП,НОИ и към
контрагенти ( доставчици на стоки,материали или услуги ).
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
4. Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
5. Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Гарантираме лоялност към клиентите, пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на клиента
и индивидуален подход към всеки отделен случай.
Офертата е валидна за търговски и акционерни дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
BUSINESS FINANCE LTD.
Очакваме Вашето обаждане: на тел.0886346230
businessfinance@abv.bg
По договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/61406/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya

Ремонт на покриви във Варна
Ремонт на покриви във Варна - 0876 35 39 39. Покривни ремонти във Варна от Алера Сървисис ООД. Най-ниските цени на
пазара! Безплатен оглед! 0876 35 39 39! Денонощно!
При нас може да намерите следните услуги:
разкриване на покриви
почистване на прах и кал
нареждане на керемиди
хидроизолация на покриви
топлоизолация на покриви
смяна на улуци
монтаж на летви
повдигане на тавански помещения
изграждане на нови покривни конструкции
безплатно извозване на строителните отпадъц
http://obiavidnes.com/obiava/61405/remont-na-pokrivi-vyv-varna

Вътрешни ремонти във Варна. Строителни услуги от А до Я във Варна
Вътрешни ремонти във Варна. Строителни услуги от А до Я във Варна
Вътрешни ремонти във Варна от Алера Сървисис ООД – 0876 35 39 39! Строителни услуги от А до Я във Варна и
областта, строителни ремонти във Варна на най-ниските цени на пазара единствено и само от Алера Сървисис ООД –
ние се грижим за Вашия уют и комфорт!
При нас може да намерите следните услуги:
- Вътрешни ремонти: зидарии, мазилки, замазки, шпакловки, бояджийски услуги, фаянс, теракота, лепене на всякакви
плочки, гранитогрес, гипсокартон на стени и тавани, вътрешни топлоизолации, лепене на тапети, къртачни услуги
- Външни ремонти: ремонт на покриви, топлоизолации, хидроизолации, обръщане на врати и прозорци, реставриране на
стари сгради – външно и вътрешно
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- Строителство от основи до ключ
http://obiavidnes.com/obiava/61404/vytreshni-remonti-vyv-varna-stroitelni-uslugi-ot-a-do-ya-vyv-varna

Топлоизолации и хидроизолации във Варна
Топлоизолации и хидроизолации във Варна – 0876 35 39 39. Саниране във Варна на най-ниски цени от Алера Сървисис ООД
– най-добрият избор за Вашия дом! Топлоизолация във Варна - алпинистки способ и работа на скеле! Хидроизолация във
Варна на: покриви, основи, стени и бетон!
http://obiavidnes.com/obiava/61403/toploizolacii-i-hidroizolacii-vyv-varna

Вътрешни ремонти в Русе. Строителни услуги от А до Я в Русе
Вътрешни ремонти в Русе. Строителни услуги от А до Я в Русе.
Вътрешни ремонти в Русе от Алера Сървисис ООД – 0876 35 39 39! Строителни услуги от А до Я в Русе и областта,
строителни ремонти в Русе на най-ниските цени на пазара единствено и само от Алера Сървисис ООД – ние се грижим за
Вашия уют и комфорт!
При нас може да намерите следните услуги:
- Външни ремонти: ремонт на покриви, топлоизолации, хидроизолации, обръщане на врати и прозорци, реставриране на
стари сгради – външно и вътрешно
- Строителство от основи до ключ
http://obiavidnes.com/obiava/61402/vytreshni-remonti-v-ruse-stroitelni-uslugi-ot-a-do-ya-v-ruse

Топлоизолации и хидроизолации в Русе
Топлоизолации и хидроизолации в Русе – 0876 35 39 39. Саниране в Русе на най-ниски цени от Алера Сървисис ООД –
най-добрият избор за Вашия дом! Топлоизолация в Русе - алпинистки способ и работа на скеле! Хидроизолация в Русе на:
покриви, основи, стени и бетон!
Специални отстъпки за повече кв.м.! Качествени материали на антикризисни цени! Гаранция! Следгаранционна
поддръжка! Възможност за разсрочено плащане и превод на дължими суми по банков път!
При нас можете да намерите още:
- миене на стъкла и стъклени фасади
- подмяна и ремонт на водостоци
- реставриране на фасади на сгради
- рязане на опасни дървета
0876 35 39 39 – ДЕНОНОЩНО!!!
http://obiavidnes.com/obiava/61401/toploizolacii-i-hidroizolacii-v-ruse

Ремонт на покриви в Русе
Ремонт на покриви в Русе - 0876 35 39 39. Покривни ремонти в Русе от Алера Сървисис ООД. Най-ниските цени на пазара!
Безплатен оглед! 0876 35 39 39! Денонощно!
http://obiavidnes.com/obiava/61400/remont-na-pokrivi-v-ruse

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
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- оборудване за складове
- оборудване за транспортиране
"
http://obiavidnes.com/obiava/61399/ihr-metal---grmontana

Скан Системс-Зареждане на тонер Xerox Phaser 3010/ 3040 106R02182 /2300копия/ цена:35.00лв.
жк.Дружба 1, бул.Кап.Димитър Списаревски 3, 02/9788386 0885775818 http://www.scansystems.org
Скан Системс-Зареждане на тонер Xerox Phaser 3010/ 3040 106R02182 /2300копия/ цена:35.00лв.
жк.Дружба 1, бул.Кап.Димитър Списаревски 3, 02/9788386 0885775818 http://www.scansystems.org
http://obiavidnes.com/obiava/61398/skan-sistems-zarejdane-na-toner-xerox-phaser-3010-3040-106r02182-2300kopiya-ce

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/61397/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

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.
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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/61396/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.
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
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http://obiavidnes.com/obiava/61395/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.
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/61394/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/61393/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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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/61392/30-50-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/61391/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

КАК ДА ПЕЧЕЛИМ ОТ $0 ДНЕВНО ДО $30 НА ДЕН БЕЗ ДА ИНВЕСТИРАТЕ ВАШИ
СРЕДСТВА САМО ЗА 10 МИНУТИ НА ДЕН
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/61390/kak-da-pechelim-ot-0-dnevno-do-30-na-den-bez-da-investirate-vashi-sredstva-samo-

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/61389/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
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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/61388/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи ,качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61387/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Виброплейт фитнес уруд от ново поколение
Виброплейт фитнес уруд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
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/61386/vibropleyt-fitnes-urud-ot-novo-pokolenie

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
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Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/61385/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/61384/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
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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/61383/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

йонизатори Озонотор за въздух и вода.
йонизатори Озонотор за въздух и вода.
Нашият магазин предлага на своите клиенти Озонотор за въздух и вода.
Устройството произвежда озон от кислорода във въздуха и образува отрицателни йони,
които премахват замърсявания и миризми и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
”БГ магазин” разполага и с йонизатори – Йонизатор ”AEROION” и Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”. За повече
информация относно изброените уреди се свържете с нас или посетете нашия сайт.
Прочистете вдишвания от Вас въздух, дарявайки си здраве.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
ww.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/61382/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

ЕЛЕКТРОХИДРАВЛИЧНА БАРИЕРА до 5 метра
Уникално предложение за надеждна електрохидравлична бариера с рамо до 5000мм, подходяща за малки паркинги с
интензивност до 110 цикъла на час. Инсталирани логики АВТОМАТИЧНА, ПОЛУАВТОМАТИЧНА, ПАРКИНГ и пр.
Индуктивен краен изключвател. Забавяне преди крайни позиции на отворено и затворено. Рамо 25 Х 100 мм с предпазна
гума, както и кръгло рамо 100мм със сигнални светлоотразителни стикери по цялата дължина или кръгло S-рамо с LED
светлини по цялата дължина. Възможност за окомплектовка с защитни фотоклетки, индуктивна примка, пускови и
кодови табла, четци за PROXY карти, GSM модул и др.
Комплекта включва:
1 брой комплектована за монтаж на земя бариера FAAC 615 BPR Rapida или FAAC 615 BPR Standart
1 брой монтажна плоча
1 брой рамо 25 X 100 Х 3000мм, 4000мм или 5000мм със светлоотразителни стикери
1 брой приемник 433Mhz
1 брой 4-канален предавател за дистанционно управление
1 комплект аксесоари за монтаж
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http://obiavidnes.com/obiava/61381/elektrohidravlichna-bariera-do-5-metra

ОПЕРАТОР ЗА ГАРАЖНИ ВРАТИ за 295.00 лева с ДДС
Стабилен 24 волтов оператор за балансирани гаражни врати с ширина до 3500мм и височина до 2600мм. Невероятно
лесен монтаж. Самообучение с едно натискане на бутон. Избирате от 2 скорости на движение 6,6 м/мин или 3,8 м/мин и
допълнително забавяне до 1,3 м/мин преди крайни позиции. Съгласно Еверопейските директиви за безопасност при
използване на машини, е инсталирана система против притискане от вратата, без инсталация на допълнителни
устройства. Вградената лампа угасва автоматично 2 минути след затваряне, давайки Ви възможност за напускане на
помещението без да ползвате друго осветление. Инсталиран в корпуса на капака допълнителен пусков бутон.
Комплекта включва:
1 брой оператор FAAC D 600
1 брой релсов път за врата висока до 2600мм
1 брой адаптер за секционна врата "орлов нокът"
1 брой контролен блок
1 брой вградена сигнална лампа с функция "изпрати ме"
1 брой приемник
1 брой 4-канален предавател за дистанционно управление на до 4 врати
1 комплект аксесоари и дюбели за монтаж
http://obiavidnes.com/obiava/61380/operator-za-garajni-vrati-za-29500-leva-s-dds

АВТОМАТИКА ЗА РАДИАЛНА ВРАТА С ШИРИНА ДО 5000мм
омплект за автоматизация GENIUS by FAAC by APRITECH на двукрила дворна врата с обща ширина до 6000мм,
предвиден за до 30 цикъла на час със скорост на отваряне и затваряне до 15 сек / 900. Микропроцесорния контролен блок
BRIAN поддържа защитни фотоклетки, пускови и кодови табла, сигнални лампи, електрическа брава, системи за
контрол на достъпа, GSM модул и др. Вградени логики за автоматично затваряне след зададено време, отваряне и
затваряне след команда, командване от портиер, паркинг логика за затваряне след преминаване и др. Софтуерно забавяне
на хода преди крайни позиции за безшумно затваряне и отваряне на крилата.
Комплекта включва:
1 комплект от два oператора G-BAT 300
1 брой микропроцесорен контролен блок BRIAN
1 брой водозащитена кутия IP55,
1 комплект защитни фотоклетки
1 брой приемник 433Mhz
1 брой външна антена 433Mhz
2 броя 4канален предавател 433Mhz
1 брой сигнална мигаща лампа
1 брой селекторен секретен ключ
1 комплект с аксесоари за монтаж
http://obiavidnes.com/obiava/61379/avtomatika-za-radialna-vrata-s-shirina-do-5000mm

КОМПЛЕКТ ЗА ПЛЪЗГАЩ ПОРТАЛ до 500кг
Най-лекия оператор на GENIUS by FAAC by APRITECH, предназначен за пълзящи портали с обща маса до 500кг. Ниска
консумация на ток, отлична(12 м/мин) скорост, термична защита на електромотора, забавяне преди крайни позиции след
индуктивен краен изключвател и безшумна работа. Несправедлива цена за високото качество! Лесно и бързо деблокиране
при отпадане на захранването. Подходящ за частни портали с нормално натоварване до 30% от пълната двигателна
активност.
Комплекта включва:
1 брой оператор Milord5 с вграден контролен блок и индуктивен краен изключвател
4м 30Х8 метална зъбна рейка
1 комплект защитни фотоклетки
1 брой приемник 433Mhz
2 броя 4канален предавател 433Mhz
1 брой сигнална мигаща лампа
1 брой селекторен секретен ключ
1 комплект монтажна плоча с аксесоари за монтаж
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http://obiavidnes.com/obiava/61378/komplekt-za-plyzgasht-portal-do-500kg

„Као-Техникс” ООД
Фирма „Као-Техникс” ООД е специализирана в производството на каучукови смеси и каучукови изделия. Фирмата
разполага с опитен екип от специалисти, които през годините са се доказали пред клиентитите ни.
http://obiavidnes.com/obiava/61377/kao-tehniks-ood

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/61376/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

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/60989/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

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/59415/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

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

Страница 80/105

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.05.2013

http://obiavidnes.com/obiava/60968/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Зала за парти под наем
Зала за парти под наем!
Подходяща за детски партита, за лични и служебни партита, за рождени и именни дни, за годишнини.
За хора, които си търсят поводи за празнуване, а не разполагат със собствен терен!
Ние ви даваме възможност да празнувате и се забавлявате без да се занимавате с предварителна подготовка и без
досадно чистене след като си отидат гостите ви.
Залата е с големина 90 кв.м., разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Изгодно и удобно в центъра на София – бул. Дондуков 11!
За контакти:
0878 737805 Георги Мичев
e-mail: enter@zala1.com
http://zala1.com/
http://obiavidnes.com/obiava/61374/zala-za-parti-pod-naem

Зала за танци под наем
Зала за танци под наем
Отдавам зала за почасово ползване на изгодна цена, подходяща за следните дейности:
• Hip-hop
• Латино танци
• Народни танци
• Детски школи
• Аеробика
• Зумба
• Танцови семинари
• Йога
Залата е с големина чиста площ 90 кв.м.
Без колони и преградни стени .
Разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Намира се в центъра на София бул. Дондуков 11.
За повече информация, обадете се на тел.: 0878737805 Георги Мичев
e-mail: enter@zala1.com или http://zala1.сom/
http://obiavidnes.com/obiava/61373/zala-za-tanci-pod-naem

Зала за парти под наем
Зала за парти под наем!
Подходяща за детски партита, за лични и служебни партита, за рождени и именни дни, за годишнини.
За хора, които си търсят поводи за празнуване, а не разполагат със собствен терен!
Ние ви даваме възможност да празнувате и се забавлявате без да се занимавате с предварителна подготовка и без
досадно чистене след като си отидат гостите ви.
Залата е с големина 90 кв.м., разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Изгодно и удобно в центъра на София – бул. Дондуков 11!
За контакти:
0878 737805 Георги Мичев
e-mail: enter@zala1.com
http://zala1.com/
http://obiavidnes.com/obiava/61372/zala-za-parti-pod-naem

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.
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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/61371/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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/61370/3d-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/61369/3d-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgradi-i-grafi

Изкупуваме земеделски земи
Изкупуваме земеделски земи
Фирма „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД се занимава с изкупуването на земеделски земи главно в област Пловдив.
За желаещите да се разпоредят със собствените си земеделски земи работим така:
1. Следва да проведете лична среща в офиса на фирма “ДЕЛОВИ ГРУП ООД” за предварителен разговор с нашите
консултанти. В този предварителен разговор се уточнява:
а/ собствеността върху земята;
б/ условията на продажбата;
в/ особеностите при подписването на нотариален акт за покупко – продажба на земята.
Задължително, за да не губим времето си, следва да носите копие от документите си за собственост – каквито ги
имате.
2. Ако днес решите да продавате – утре получавате парите.
Очакваме Вашето обаждане!
Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Работно време на офиса: от 14.00 часа до 18.00 часа
Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24
E-mail: mikaram@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61368/izkupuvame-zemedelski-zemi

БЕНЗИНОВИ ХРАСТОРЕЗИ/МОТОРНИ КОСИ/+ПРЕДПАЗЕН ШЛЕМ -ПОДАРЪК
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Професионални бензинови косачки /храсторези/ със каска за косене на груби треви, издънки и храсти. Доставя се в
комплект с кордова глава и тризъб метален диск с ф 255 мм за косене на треви. Има центробежен съединител, помпа за
подкачване на горивото при първоначално стартиране. Може да се слагат циркулярни дискове за почистване на издънки и
млади дървета с диаметър до 5-6 см. Мощен и с висок въртящ момент. Храстореза има и темпомат - за поддържане на
еднаква скорост на мотора при рязане-не е нужно постоянно да се дава газ с ръката.Към стандартното оборудване на
косачката в комплекта допълнително има самар с предно закопчаване, повдигаща кука за лесна употреба на уреда без
излишно натоварване.Косачката се предлага на едро и дребно. Важно::Уважаеми клиенти в онлайн пространството са
се появили некоректни търговци и фирми които се стремят да ви заблудят, че имат самара, а всъщност изпращат
обикновен колан необезопасен и нефункционален.Моля бъдете предпазливи и се убедете, че наистина в комплекта ви се
изпраща самара с опцията която предлага всяка куриерска фирма – отвори и провери.Бъдете внимателни. - Двигател:
бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов. - Обем двигател: 42.7 куб. см. - Мощност: 1.7кв /2.2 конски
сили/ - Обороти: 6500 об./мин. - Максимални обороти: 8000 об./мин. - Диаметър на ножа: 255 мм - Омасляване
масло/бензин: 1: 50 /1 л бензин А98H: 20 мл двутактово масло STIHL/ - Обем бензинов резервоар: 1.2 л - Ниво на
вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек
http://obiavidnes.com/obiava/61367/benzinovi-hrastorezimotorni-kosipredpazen-shlem--podaryk

Перфоратори -ударни машини 800W
Характеристики на перфораторите: - Мощен 800 W мотор и сила на удара 3 J за бързо проникване при пробиване Спиране на въртенето за изсичане - Спиране на удара за пробиване в стомана и дърво - Лесна смяна на захвата на
инструмента - Сферична връзка на кабела за предотвратяване на прекъсването му - Меко противоплъзгащо покритие на
главната и допълнителната ръкохватка за сигурно хващане - Предпазен съединител - Въртяща се плоча с
четкодържатели (за еднаква мощност при дясно и ляво въртене) Технически данни - Номинална консумирана мощност
800 W - Енергия на удара 0 – 3 J - Честота на ударите при номинални обороти 0 – 4.000 min-1 - Номинални обороти 0 –
900 min-1 - Тегло без кабел 2,7 kg - Дължина 377 mm - Широчина 83 mm - Височина 210 mm - Захват на инструмента
SDS-plus - Диапазон на пробиване: http://obiavidnes.com/obiava/61366/perforatori--udarni-mashini-800w

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/61365/30-50-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/61364/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
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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/61363/30-50-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/61362/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/61361/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Хотелски Комплекс Сънрайз Приморско
Хотел Сънрайз се намира на самата главната улица на Приморско, на
100 м. от Аквапарка и на 300 м. от южния плаж. Мястото е
уникално, тъй като е много комуникативно, в непосредствена
близост до центъра, южния плаж, автогарата, но същевременно е
много тихо и спокойно място, тъй като комплексът разполага с
собствен парк. Състои се от две хотелски сгради, разположени в
непосредствена близост една до друга. Комплексът е подходящ за
почивка и релакс на млади семейства с деца, тъй като разполага с
професионален аниматор.
Хотелски комплекс Сънрайз Приморско разполага с 254 места, от
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които 34 стаи, 20 двустайни апартамента и 10 тристайни
апартамента. Всички стаи разполагат с тераси, cable TV, хладилник
и климатик.
http://obiavidnes.com/obiava/61360/hotelski-kompleks-synrayz-primorsko

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/61359/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/61358/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/61357/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61356/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/61355/sigurna-rabota

мебели за баня
Фирма АМИК-ИНТЕР е производител на мебели за баня от МДФ и ПВЦ по каталог и индивидуален проект.Мебелите се
предлагат в богата цветова гама-над 3000 цвята.
http://obiavidnes.com/obiava/61354/mebeli-za-banya

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/61353/30-50-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.
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За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/61352/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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/61351/detektivska-agenciya-star-0885350440

Четки за бита от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Четки за бита, строителството и промишлеността от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/61350/chetki-za-bita-ot-businessbg

Детективска агенция Аякс-24/7 -Варна Русе Шумен Бургас Велико Търново
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/61349/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

Опаковки за парфюмерия от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Опаковки за парфюмерия и козметика от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/61348/opakovki-za-parfyumeriya-ot-businessbg
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Рила планина - почивка !!!
Изкарайте незабравими мигове с приятели и семейство на планина. Вили Сали в Рила е едно добро място да починете и да
се насладите на невиждани гледки, чист въздух и дива природа!
http://obiavidnes.com/obiava/61347/rila-planina---pochivka--

Прибори за еднократна употреба от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Чинии, чаши, прибори за еднократна употреба от
пластмаса от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/61346/pribori-za-ednokratna-upotreba-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/61345/30-50-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/61344/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! 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/61343/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-

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/61342/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/61341/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/61340/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/61339/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi
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Опаковки, торбички, чанти, чували от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Опаковки, торбички, чанти, чували от
бизнес каталог N1 в България

BUSINESS.bg -

http://obiavidnes.com/obiava/61338/opakovki-torbichki-chanti-chuvali-ot-businessbg

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/61337/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/61336/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
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/61335/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi
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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/61334/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Керамичен нож
Керамичен нож Йоши Блейд - най-добрият керамичен нож в света с гарантирано трайна острота!
Керамичен нож Йоши Блейд е направен от циркониев оксид и има твърдост близка до тази на диамант!
Керамичен нож Дори след дълга употреба този нож остава също толкова остър, колкото е бил и в деня, когато сте го
разопаковали!
Получавате още:
Специален предпазител за безопасно съхранение;
ПОДАРЪК - керамична белачка за плодове и зеленчуци.

С Йоши Блейд се реже лесно и прецизно! Острието на Йоши Блейд не ръждясва и не корозира!
Остро е като бръснач и се изтъпява до 10 пъти по-бавно от стомана. Винаги е като ново и
запазва безупречен вид!
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/61333/keramichen-noj

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,
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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/61332/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni-za-oblruseshumentyrgovishtesilistraraz

Продавам Двустаен за 10 000лв
Проддавам двустаен панелен апартамент 78 кв. м в с. Момина църква, обл. Бургас 10000 ЛЕВА. Намира се на първия
етаж в двуетажен блок. Има нова дограма ток, вода, телефон, канализация подготвен за ремонт. Намира се в
Странджа-Сакар и има красива панорама, лов и риболов.
http://obiavidnes.com/obiava/61331/prodavam-dvustaen-za-10-000lv

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/61330/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

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
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Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/61329/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413
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/61328/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413

Детективска Агенция Бургас- Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
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,
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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/61327/detektivska-agenciya-burgas--foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/61326/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Найсер Дайсер Кухненско ренде
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
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Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/61325/nayser-dayser-kuhnensko-rende

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/61324/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

СТРАХОТНА НАДОМНА РАБОТА ! ЛЕСНА РАБОТА ! ЛЕСНИ ПАРИ ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
!
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/61323/strahotna-nadomna-rabota--lesna-rabota--lesni-pari--za-cyalata-strana-
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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/61322/30-50-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 !
*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/61321/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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/61320/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/61319/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61318/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt
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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/61317/sigurna-rabota

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/61316/30-50-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/61315/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/61314/30-50-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/
---------------------------------
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http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/61313/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/61312/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ОФЕРТА ЗАЕМ КАНДИДАТСТВАЙТЕ СЕГА на сигурно място
Здравейте.
Ние предлагаме кредити на физически лица, фирми и да си сътрудничат органи в интерес 3% ставка обезпечени и
необезпечени, без кредитна проверка up.We дават заем от диапазона на 5000 - 50 милиона ранда, долари, британски лири,
евро. Ако проявявате интерес, свържете се с нас: hugoinvestment@mail.com
С уважение,
Hugo Lucas
http://obiavidnes.com/obiava/61311/oferta-zaem-kandidatstvayte-sega-na-sigurno-myasto

ОФЕРТА ЗАЕМ КАНДИДАТСТВАЙТЕ СЕГА на сигурно място
Здравейте.
Ние предлагаме кредити на физически лица, фирми и да си сътрудничат органи в интерес 3% ставка обезпечени и
необезпечени, без кредитна проверка up.We дават заем от диапазона на 5000 - 50 милиона ранда, долари, британски лири,
евро. Ако проявявате интерес, свържете се с нас: hugoinvestment@mail.com
С уважение,
Hugo Lucas
http://obiavidnes.com/obiava/61310/oferta-zaem-kandidatstvayte-sega-na-sigurno-myasto

Цигов Чарк - произход на името
Курорт Цигов Чарк е разположен в близост до Родопите, на брега на красивия баташки язовир и сред живописна
местност позната като „Цигов чарк”. Той предлага множество възможности за пълен релакс, почивка и отмора.
http://obiavidnes.com/obiava/61309/cigov-chark---proizhod-na-imeto

Лодки под наем
Отдаване на ветроходни и скоростни лодки под наем (с и без капитан ) , риболовни излети, яхтени пикници ,wakeboard
училище и още много морски приключения.
http://obiavidnes.com/obiava/61308/lodki-pod-naem

Лодки под наем
Отдаване на ветроходни и скоростни лодки под наем (с и без капитан ) , риболовни излети, яхтени пикници ,wakeboard
училище и още много морски приключения.
http://obiavidnes.com/obiava/61307/lodki-pod-naem
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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/61306/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/61305/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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/61304/3d-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-sgradi-i-grafi

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/61303/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
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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/61302/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/61301/sigurna-rabota

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/61300/30-50-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/61299/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/61298/30-50-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 .
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*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/61297/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/61296/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

РЕСТАРТ БИЗНЕС - ЗА ФИРМИТЕ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
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
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0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/61295/restart-biznes---za-firmite-sys-zadyljeniya-

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/61294/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.
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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/61293/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.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
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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/61292/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

РЕСТАРТ БИЗНЕС-ЗА ФИРМИТЕ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!!
BUSINESS FINANCE LTD.
1. Консултации, юридическо и счетоводно съдействие на фирми със задължения;
2. Сделки с търговски предприятия.
3. Оказваме съдействие на фирми и търговски дружества натрупали големи задължения към НАП,НОИ и към
контрагенти ( доставчици на стоки,материали или услуги ).
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
4. Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
5. Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Гарантираме лоялност към клиентите, пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на клиента
и индивидуален подход към всеки отделен случай.
Офертата е валидна за търговски и акционерни дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
BUSINESS FINANCE LTD.
Очакваме Вашето обаждане: на тел.0886346230
businesfinance@abv.bg
По договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/61291/restart-biznes-za-firmite-sys-zadyljeniya

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/60971/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/61021/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg
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Товарен транспорт в София
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61290/tovaren-transport-v-sofiya

Счетоводно обслужване
Счетоводни услуги, социално и здравно осигуряване, финансови и данъчни консултации. Текущо счетоводно отчитане,
ДДС, VIES и Интрастат декларации. Годишна и регулярна отчетност пред НАП, НОИ, НСИ, Инспекция по труда. ТРЗ и
ЛС. Данъчни консултации. Регистрация на фирми и др.
http://obiavidnes.com/obiava/61289/schetovodno-obslujvane

Цигов Чарк - забележителности в региона
За любителите на почивка примесена с разглеждане на множество забележителности, най-добрите възможности са
отдихът сред природа. Ако и вие сте решили да съчетаете вашата почивка с незабравими изживявания, то има местенце
в България, което може да ви предложи това и още редица неща и това място носи името Цигов Чарк.
http://obiavidnes.com/obiava/61288/cigov-chark---zabelejitelnosti-v-regiona
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