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3D проектиране и интериорен дизайн
3D проектиране и 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 Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/62014/3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Частeн Детектив- дискретни услуги!Разкриване на изневери-Частен Детектив Иван Иванов
Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!
Разкриване на изневери-Частен Детектив Иван Иванов
е с дългогодишен професионален опит!
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирми
- Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация
- JPS системи за проучване и наблюдение
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/62013/chasten-detektiv--diskretni-uslugirazkrivane-na-izneveri-chasten-detektiv-ivan-iv

Детективска Агенция-Фокс- Детективски Услуги-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/62012/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-burgas

Частна Детективска Агенция - Дискрет-РУСЕ
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/62011/chastna-detektivska-agenciya---diskret-ruse

Детективска агенция - Дискрет-24-Бургас
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/62010/detektivska-agenciya---diskret-24-burgas

Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Фитнес уред от ново поколение, с ”ВИБРО ПЛЕЙТ” дори и Мадона извайва тялото си !
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/62009/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
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/62008/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

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/62007/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

Уред за сребърна вода
Уред за сребърна вода
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
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Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/62006/ured-za-srebyrna-voda

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/62005/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

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)
-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/62004/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---burgas
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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/62003/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

Курс по хипноза и трансперсонална хипнотерапия за интересуващи се и професионалисти
Модул С
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/62002/kurs-po-hipnoza-i-transpersonalna-hipnoterapiya-za-interesuvashti-se-i-profesionali
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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/62001/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/62000/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/61999/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/61998/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/61997/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/61996/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/61995/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet
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ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/61994/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/61993/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/61992/sigurna-rabota

Ремонт на жилища и офиси
Ремонт на електроинсталации. Монтаж на домофонни уредби, звънци, осветление, ел.табла, ключове, контакти,
окабеляване и др. Строителни ремонти и довършителни работи. За информация посетете www.bulset.free.bg или пишете
на e-mail : bulset@mail.bg ; GSM: 0889 799 265 / 0884 935 819, гр. София.
http://obiavidnes.com/obiava/61991/remont-na-jilishta-i-ofisi

Автоинтериорни услуги
Автоинтериорни и авторемонтни услуги от всякакъв вид, Безупречен ремонт и боядисване на автоинтериор и авто
интериорни пространства, авто кокпит, салон, купе на автомобили, детайли от пластмаса и кожа, волани и седалки
изработени от пластмаса или кожа.
Гарантираме, че всички обработени и ремонтирани от нас детайли и сглобки стават като нови без ненужно
претапициране както биха направили много автотапицери.
-Повече за нас на адрес WWW.AVTOINTERIOR.COM
АВТОИНТЕРИОР 2000 Тел. 0878 254 354
http://obiavidnes.com/obiava/61990/avtointeriorni-uslugi

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

Тел. 0878 254 354

-Работим с куриери за цялата страна
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http://obiavidnes.com/obiava/61989/boyadisvane-na-iznoseni-kojeni-saloni

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

Тел. 0878 254 354

-Работим с куриери за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/61988/remont-na-avto-interiori-saloni-sedalki-volani-tabla

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/61987/30-50-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/61986/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/
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http://obiavidnes.com/obiava/61985/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

За Цялата Страна -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/61984/za-cyalata-strana--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/61983/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Корект Паркет
ПАРКЕТНИ УСЛУГИ-Реди,цикли,лакира ,притяга ,фугира,байцва паркет и дюшеме.
Продажба на масивен паркет и ламинат.
Дългогодишен опит гарантирано качество на конкурентни цени.
Машините са обезпрашени.
office@korekt-parket.com
www.korekt-parket.com
089 6 26 74 94
0877 11 77 39
02 / 416 82 07
http://obiavidnes.com/obiava/60279/korekt-parket

Детективска Агенция-Дискрет-Намерете отговорите при нас !!!
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretiondetective@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61982/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas--

Детективска Агенция-Дискрет-Намерете отговорите при нас !!!
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
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GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretiondetective@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61981/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas--

Какво не знаем за пчелното млечице?
Искате ли да видите един специализиран електронен блог за фитнес храни, фитнес статии, здраве? fitnesblog.com
представя на вашето внимание категорията със достъпни фитнес храни Пчелно млечице. Добавки на добри цени
http://obiavidnes.com/obiava/61980/kakvo-ne-znaem-za-pchelnoto-mlechice

Защо трябва да приемаме Кордицепс
Разглежда ли ви се един специализиран интернет блог за фитнес статии? fitnesblog.com представя на вниманието ви
категорията със висококачествени фитнес добавки Кордицепс. Фитнес храни със добра цена
http://obiavidnes.com/obiava/61979/zashto-tryabva-da-priemame-kordiceps

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413-Услуги За Цялата Страна
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/61978/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413-uslugi-za-cyalata--strana

Частен Детектив Иван Иванов- Репутация за най-добро доказателство!
Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!
Разкриване на изневери-Частен Детектив Иван Иванов
е с дългогодишен професионален опит!
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали
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- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирми
- Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация
- JPS системи за проучване и наблюдение
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/61977/chasten-detektiv-ivan-ivanov--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatelstvo

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.0888112075 - 0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/61976/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

ЗАВОДСКИ-ТЮТЮН ПРОМОЦИИ ОТСТЪПКИ
тютюн
ние се водим от волята за съвършенство
във всеки един етап от производството.
Нашите продукти са резултат от непрекъсната работа
и стремеж да надминем
очакванията на най-взискателните потребители.
За да направим съвършената цигара,
ние внимателно подбираме най-качествените тютюни.
Всяка една от нашите марки се отличава със свой собствен,
уникален вкус, оценен подобаващо
от експерти и клиенти.
Избирайки нашите продукти,
потребителите получават
не само високо качество, а и стил.
нашите нови цени: от 01.МАЙ.2013г. промоции до изчерпване на количествата.!!!!!!!!!!!!!!!
1. Вирджиния едно годишна ферментация заводска обработка,нарязан 03/04мм 1кг 67 лв. -
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доставка.
по желание на клиента, малборо,камел,давидоф,мурати,кинг,карелия,и уинстън.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Вирджиния двегодишна ферментация заводска обработка,нарязан 03/04мм 1 кг.77 лв.-2кг.140 лв.+безплатна доставка.
по жекание на клиента, малборо,камел,давидоф,мурати,кинг,карелия,и уинстън.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------за по големи количества отстъпки по договаране на тел.0876626942
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. тютюн натрошен и малка част от лентички 1 кг.25 лв.

4. за да видите всичките ни предлагани продукти,цени и изображениа посетете нашия
саит: www.tutunbg.com
тел.0876 62 69 42
http://obiavidnes.com/obiava/61975/zavodski-tyutyun-promocii-otstypki

Магазин за Падащи легла
Предлагаме различни модели прибиращи се към стената легла-хоризонтални, вертикални, с трансформиращ се диван,
вградени в гардероб или секция, детски легла.Конструкцията се състои от корпус -ламинирано ПДЧ или МДФ, с
изключително надежден механизъм с газови амортисьори. Изработени са за стандартни размери матраци за легла и
спални. Могат да се добавят и допълнителни мебели. За подробности и поръчка на www.wallbedsbg.alle.bg или
страницата ни във Facebook Падащи легла -леглата Wall beds.
http://obiavidnes.com/obiava/61974/magazin-za-padashti-legla

Магазин за Падащи легла
Предлагаме различни модели прибиращи се към стената легла-хоризонтални, вертикални, с трансформиращ се диван,
вградени в гардероб или секция, детски легла.Конструкцията се състои от корпус -ламинирано ПДЧ или МДФ, с
изключително надежден механизъм с газови амортисьори. Изработени са за стандартни размери матраци за легла и
спални. Могат да се добавят и допълнителни мебели. За подробности и поръчка на www.wallbedsbg.alle.bg или
страницата ни във Facebook Падащи легла -леглата Wall beds.
http://obiavidnes.com/obiava/61973/magazin-za-padashti-legla

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

Страница 12/101

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.05.2013

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/61972/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.
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/61971/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

Община Полски Тръмбеж
Община Полски Тръмбеш е една от общините в Област Велико Търново, заемащи част от Северна България. Площта й е
463.66 km
http://obiavidnes.com/obiava/61970/obshtina-polski-trymbej

Община Криводол
Община Криводол е част от Област Враца и е разположена в Северозападна България. Площта й е 326 кв. км. с население
от 9 469 души в 15 села. Добре развито е селското стопанство – зърнепроизводството и млечното говедовъдство.
Централната общинска администрация е на адрес: гр. Криводол, ул. Освобождение 13, 09117/ 2545,
www.krivodol.com
http://obiavidnes.com/obiava/61969/obshtina-krivodol

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/61968/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/61967/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/61966/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/61965/sigurna-rabota

ИКОНОМИСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕМИ
Търсим висшисти за разработване на теми за студенти от гр. СОФИЯ. Работата е подходяща за завършили
ИКОНОМИСТИ или студенти последна година.
ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА
Темите, които се разработват са за студенти, обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми. Моделите, които
се разглеждат в по-голямата си част са теоретични.
Обемът – броят на страниците зависи от задания и в повечето случай имат точно зададени изисквания.
Работата е за вкъщи и по-голямата част от комуникацията е по телефон или интернет.
Необходимо е да сте от София, защото част от литературата или заданията се взимат на място.
Заплащането е на брой разработени стандартни машинописни страници (1800 символа).
ИЗИСКВАНИЯ
- необходимо е добро познаване на материята
- необходимо е използване на печатна литература (библиотека)
- необходимо е стриктно спазване на изискванията за плагиатство
- владеенето на език е предимство
Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че можете да се справите с работата, моля
изпратете Вашата автобиография на: akademika@abv.bg или се обадете на 0888/ 739090.
http://obiavidnes.com/obiava/61964/ikonomisti-za-razrabotvane-na-temi

ИКОНОМИСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕМИ
Търсим висшисти за разработване на теми за студенти от гр. СОФИЯ. Работата е подходяща за завършили
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ИКОНОМИСТИ или студенти последна година.
ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА
Темите, които се разработват са за студенти, обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми. Моделите, които
се разглеждат в по-голямата си част са теоретични.
Обемът – броят на страниците зависи от задания и в повечето случай имат точно зададени изисквания.
Работата е за вкъщи и по-голямата част от комуникацията е по телефон или интернет.
Необходимо е да сте от София, защото част от литературата или заданията се взимат на място.
Заплащането е на брой разработени стандартни машинописни страници (1800 символа).
ИЗИСКВАНИЯ
- необходимо е добро познаване на материята
- необходимо е използване на печатна литература (библиотека)
- необходимо е стриктно спазване на изискванията за плагиатство
- владеенето на език е предимство
Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че можете да се справите с работата, моля
изпратете Вашата автобиография на: akademika@abv.bg или се обадете на 0888/ 739090.
http://obiavidnes.com/obiava/61963/ikonomisti-za-razrabotvane-na-temi

ИКОНОМИСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕМИ
Търсим висшисти за разработване на теми за студенти от гр. СОФИЯ. Работата е подходяща за завършили
ИКОНОМИСТИ или студенти последна година.
ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА
Темите, които се разработват са за студенти, обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми. Моделите, които
се разглеждат в по-голямата си част са теоретични.
Обемът – броят на страниците зависи от задания и в повечето случай имат точно зададени изисквания.
Работата е за вкъщи и по-голямата част от комуникацията е по телефон или интернет.
Необходимо е да сте от София, защото част от литературата или заданията се взимат на място.
Заплащането е на брой разработени стандартни машинописни страници (1800 символа).
ИЗИСКВАНИЯ
- необходимо е добро познаване на материята
- необходимо е използване на печатна литература (библиотека)
- необходимо е стриктно спазване на изискванията за плагиатство
- владеенето на език е предимство
Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че можете да се справите с работата, моля
изпратете Вашата автобиография на: akademika@abv.bg или се обадете на 0888/ 739090.
http://obiavidnes.com/obiava/61962/ikonomisti-za-razrabotvane-na-temi

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,
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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/61961/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/61960/detektivska-agenciya-anagrama---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/61959/30-50-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/61958/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
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ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/61957/30-50-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/61956/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/61955/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/61954/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Частна Детективска Агенция - Дискрет-0888116420
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Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/61953/chastna-detektivska-agenciya---diskret-0888116420

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.0888112075 - 0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/61952/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и
Графичен дизайн.
3D проектиране и 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/61951/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proektirane-na-

Видео заснемане Пловдив
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски балови Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор FULL HD Video GSM 0882870171
http://3dkoev-design.net46.net
http://obiavidnes.com/obiava/61950/video-zasnemane-plovdiv

Детски колички - Mima, Britax, Papas and momas
Детски колички - Mima, Stokki, Houck, Chicco, Britax - как да получите изгодни цени!
http://obiavidnes.com/obiava/61949/detski-kolichki---mima-britax-papas-and-momas

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Велико Търново
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.
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-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/61948/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

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/61947/detektivska-agenciya-burgas-foks-chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Английски език, ниво B2 от 29 май 2013г.
Езиков център „Юнити” организира вечерен курс по английски език за ниво B2. Начало на курса: 29 май 2013г. Курсът е с
продължителност 72 учебни часа. Цена: 210 лева. За повече информация, можете да посетите страницата ни в
интернет: www.unity-centre.org или да се свържете с нас по електронната поща: office@unity-centre.org или на тел.
0885435908. Записване за курс: ул. „Г.С. Раковски” 188, ап.2.
http://obiavidnes.com/obiava/61946/angliyski-ezik-nivo-b2-ot-29-may-2013g
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Продавам 3 - ти и 4 - ти жилищни етажи от 4етириеражна с партер къща,на 50 метра от плажа.
Продавам 3-ти и 4-ти етажи от четириетажна с партер къща,на 50 метра от плажа в стария град. Етажите са
стоени и в експлоатация през 1995 г. Масивни с тухла и железобетонна конструкция. Външна мазилка - териновка .
Трети жилищен етаж е от 150 кв. метра.Състои се от пет стаи,две бани с тоалетна,едно сухо помещение с два
бойлера,коридор на две нива . Всяка стая е със самостоятелен балкон. Етажа е мебелиран и се отдава под наем на
туристи през летния сезон. Четвърти жилищен етаж е от 150 кв. метра.Състои се от четири стаи,две бани с
тоалетна,едно сухо помещение с бойлер,коридор на две нива,голяма панорамна тераса - юг-югоизток с изглед към морето
и плажа. Всяка стая има тераса . Етажа е мебелиран и се отдава под наем на туристи през летния сезон. Стълбището е
облицовано с мрамор,широко 2.20, с метален парапет.
http://obiavidnes.com/obiava/61945/prodavam-3---ti--i--4---ti-jilishtni-etaji-ot-4etirierajna-s-parter-kyshtana-50-met

Кой каза, че Craze вече не е фактор?
Разглежда ли ви се електронен блог за фитнес статии, фитнес добавки, здраве? fitnesblog представя на вашето внимание
категорията със висококачествени храни Craze Храни със добри цени.
http://obiavidnes.com/obiava/61944/koy-kaza-che-craze-veche-ne-e-faktor

3D проектиране и интериорен дизайн
3D проектиране и 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/61943/3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/61942/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
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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/61941/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/61940/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

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
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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/61939/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

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

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/61938/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/61937/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
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Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61936/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/61935/sigurna-rabota

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.0888112075 - 0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/61934/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

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/61933/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
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- 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/61932/detektivska-agenciya-star-0885350440

15.6" (39.62 cm) Asus X55A-SX242DU
15.6" (39.62 cm) Asus X55A-SX242DU, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0,
2.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/61931/156-3962-cm-asus-x55a-sx242du

Калъф за таблет HAMA "Tab" (108251)
Калъф за таблет HAMA "Tab" (108251), черен, до 7" (17.78 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/61930/kalyf-za-tablet-hama-tab-108251

Brother DCP-7065DN лазерен принтер/копир/скенер
Brother DCP-7065DN лазерен принтер/копир/скенер, 2400x600dpi, 26стр/мин, Duplex, ADF, Lan & USB, 2+1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/61929/brother-dcp-7065dn-lazeren-printerkopirskener

Представяме на вашето внимание една велика марка Amix
Елате на fitnesblog - онлайн блогът за фитнес добавки . Представя разделът със висококачествени хранителни добавки
Amix. Добавки със добра цена
http://obiavidnes.com/obiava/61928/predstavyame-na-vasheto-vnimanie-edna-velika-marka-amix

Ефективен помощник с вирусни инфекции - кверцетин
Посетете ни на fitnesblog.com - блогът за здраве и фитнес храни . Представя категорията със достъпни храни
Кверцетин . Храни със добри цени
http://obiavidnes.com/obiava/61927/efektiven-pomoshtnik-s-virusni-infekcii---kvercetin

Истинско богатство от минерали и аминокиселини – зелени водорасли
Очакваме ви на специализиранят сайт за здраве fitnesblog.com. Информация за разделът със висококачествени
хранителни добавки зелените водорасли . Фитнес храни при добри цени
http://obiavidnes.com/obiava/61926/istinsko-bogatstvo-ot-minerali-i-aminokiselini--zeleni-vodorasli

Слушалки Razer Tiamat 2.2
Слушалки Razer Tiamat 2.2, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/61925/slushalki-razer-tiamat-22

Колко често трябва да приемаме келп?
Очакваме ви на http://www.fitnesblog.com - специализиранят сайт за фитнес добавки, здраве, фитнес статии . Представя
на вниманието ви категорията със достъпни добавки водораслите келп . Добавки при добри цени
http://obiavidnes.com/obiava/61924/kolko-chesto-tryabva-da-priemame-kelp

Пренасяне на Медицинска апаратура, техника и оборудване, стоматологични столове, апарати,
машини, стугове, преси. Транспорт 5т падащ борд.0887631238
Пренасяне на Медицинска апаратура, техника и оборудване, стоматологични столове, апарати, машини, стугове, преси.
Транспорт 5т падащ борд.0887631238
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http://obiavidnes.com/obiava/61923/prenasyane-na-medicinska-aparatura-tehnika-i-oborudvane-stomatologichni-stolove

Пренасяне на Каси и Сейфове, Апаратури, техника, машинни елементи, медицинска апаратура,
Тежки шкафове и др.Транспорт.0887631238
Пренасяне на Каси и Сейфове, Апаратури, техника, машинни елементи, медицинска апаратура, Тежки шкафове и
др.Транспорт.0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/61922/prenasyane-na-kasi-i-seyfove-aparaturi-tehnika-mashinni-elementi-medicinska-ap

Преместване на Пиано, транспорт, най-ниски цени само при нас! Ние няма да Ви
разочароваме.0887631238
Преместване на Пиано, транспорт, най-ниски цени само при нас! Ние няма да Ви разочароваме.0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/61921/premestvane-na-piano-transport-nay-niski-ceni-samo-pri-nas-nie-nyama-da-vi-raz

Извозва и почиства отпадъци, извозване на стари мебели, строителен отпадък, дограма, врати,
прозорци, самосвали 3т и контейнери 4 куб.0887631238
Извозва и почиства отпадъци, извозване на стари мебели, строителен отпадък, дограма, врати, прозорци, самосвали 3т и
контейнери 4 куб.0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/61920/izvozva-i-pochistva-otpadyci-izvozvane-na-stari-mebeli-stroitelen-otpadyk-dogr

Товаро разтоварна дейност, разтоварване и товарене на Тирове, Вагони, Контейнери, опитен
екип хамали, експресно, бързо, професионално.0887631238
Товаро разтоварна дейност, разтоварване и товарене на Тирове, Вагони, Контейнери, опитен екип хамали, експресно,
бързо, професионално.0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/61919/tovaro-raztovarna-deynost-raztovarvane-i-tovarene-na-tirove-vagoni-konteyneri

Товарачи БГ Хамали за Вашия дом и бизнес Съвременно и надеждно преместване, Изберете
качеството! 0887631238
Товарачи БГ Хамали за Вашия дом и бизнес Съвременно и надеждно преместване, Изберете качеството! 0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/61918/tovarachi-bg-hamali-za-vashiya-dom-i-biznes-syvremenno-i-nadejdno-premestvane-izbe

Къртачи, къртачна бригада, къртене бетон, тухла, замазка, Извозване строителен боклук, битови
отпадъци, Чистене, Контейнери. 02/441-38-10
Къртачи, къртачна бригада, къртене бетон, тухла, замазка, Извозване строителен боклук, битови отпадъци, Чистене,
Контейнери. 02/441-38-10
http://obiavidnes.com/obiava/61917/kyrtachi-kyrtachna-brigada-kyrtene-beton-tuhla-zamazka-izvozvane-stroitelen-b

Преместване на Каси и Сейфове, медицинска Апаратура и апарати, машини, превоз с падащ
борд, коректност, достъпни цени. 02/927-99-76
Преместване на Каси и Сейфове, медицинска Апаратура и апарати, машини, превоз с падащ борд, коректност, достъпни
цени. 02/927-99-76
http://obiavidnes.com/obiava/61916/premestvane-na-kasi-i-seyfove-medicinska-aparatura-i-aparati-mashini-prevoz-s-

Пренасяне на Пиана и Рояли, специализирана бригада, дългогодишен опит, превоз, без почивен
ден.02/927-99-76
Пренасяне на Пиана и Рояли, специализирана бригада, дългогодишен опит, превоз, без почивен ден.02/927-99-76
http://obiavidnes.com/obiava/61915/prenasyane-na-piana-i-royali-specializirana-brigada-dylgogodishen-opit-prevoz-b
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Изхвърляне на строителни боклуци, извозва отпадъци, извозване на стари мебели, дограма,
паркет, дюшеме, клошарски отпадъци и др, превози. 02/927-99-76
Изхвърляне на строителни боклуци, извозва отпадъци, извозване на стари мебели, дограма, паркет, дюшеме, клошарски
отпадъци и др, превози. 02/927-99-76
http://obiavidnes.com/obiava/61914/izhvyrlyane-na-stroitelni-bokluci-izvozva-otpadyci-izvozvane-na-stari-mebeli-d

Хамали ово БГ Преместване на багаж, мебели, пиана, каси, офиса и дома, превоз и пренос на
всякакви стоки и товари, нон стоп. 02/927-99-76
Хамали ово БГ Преместване на багаж, мебели, пиана, каси, офиса и дома, превоз и пренос на всякакви стоки и товари, нон
стоп. 02/927-99-76
http://obiavidnes.com/obiava/61913/hamali-ovo-bg-premestvane-na-bagaj-mebeli-piana-kasi-ofisa-i-doma-prevoz-i-

Хамали София, Преместване на пиана, каси, мебели, багаж, офиси и жилища, приемливи цени,
транспорт с падащ борд.02/825-81-23
Хамали София, Преместване на пиана, каси, мебели, багаж, офиси и жилища, приемливи цени, транспорт с падащ
борд.02/825-81-23
http://obiavidnes.com/obiava/61912/hamali-sofiya-premestvane-na-piana-kasi-mebeli-bagaj-ofisi-i-jilishta-priemli

Хамали и Транспорт, Преместване на Пиана, Каси, Офиси, Жилища, Товаро разтоварни и
транспортни услуги, Изгодно и по-всяко време.02/928-70-50
Хамали и Транспорт, Преместване на Пиана, Каси, Офиси, Жилища, Товаро разтоварни и транспортни услуги, Изгодно и
по-всяко време.02/928-70-50
http://obiavidnes.com/obiava/61911/hamali-i-transport-premestvane-na-piana-kasi-ofisi-jilishta-tovaro-raztovarni

Добавки за релеф хит сред спортуващи и културисти
Заповядайте на интернет сайтa за фитнес добавки www.fitnesblog.com. Потърсете информация за категорията със
страхотни добавки за релеф. Хранителни добавки със добра цена.
http://obiavidnes.com/obiava/61910/dobavki-za-relef-hit-sred-sportuvashti-i-kulturisti

Лененото масло е мощен източник на Омега 3
Търсите ли блог за фитнес статии? fitnesblog ви кани на виртуалният щанд със достъпни храни ленено масло . Храни на
добри цени
http://obiavidnes.com/obiava/61909/lenenoto-maslo-e-moshten-iztochnik-na-omega-3

Разгледай статията за Добавки за маса и научи нещо полезно
Търсите ли блог за здраве и фитнес статии? www.fitnesblog.com предлага на вашето внимание разделът със достъпни
фитнес храни за маса Добавки със добра цена.
http://obiavidnes.com/obiava/61908/razgleday-statiyata-za-dobavki-za-masa-i-nauchi-neshto-polezno

24GB
24GB, A-Data Premier Pro SP300, SSD mSATA
http://obiavidnes.com/obiava/61907/24gb-a-data-premier-pro-sp300-ssd-msata

32GB
32GB, A-Data Premier Pro SP300, SSD mSATA
http://obiavidnes.com/obiava/61906/32gb-a-data-premier-pro-sp300-ssd-msata
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64GB
64GB, A-Data XPG SX300, SSD mSATA, 6Gb/s
http://obiavidnes.com/obiava/61905/64gb-a-data-xpg-sx300-ssd-msata-6gbs

128GB
128GB, A-Data XPG SX300, SSD mSATA, 6Gb/s
http://obiavidnes.com/obiava/61904/128gb-a-data-xpg-sx300-ssd-msata-6gbs

256GB
256GB, A-Data XPG SX300, SSD mSATA, 6Gb/s
http://obiavidnes.com/obiava/61903/256gb-a-data-xpg-sx300-ssd-msata-6gbs

Частна Детективска Агенция - Дискрет-0888116420
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/61902/chastna-detektivska-agenciya---diskret-0888116420

4000GB Seagate
4000GB Seagate, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 64MB
http://obiavidnes.com/obiava/61901/4000gb-seagate

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-АГЕНЦИЯ-ДИСКРЕТ-БУРГАС
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/61900/chasten-detektiv-agenciya-diskret-burgas

ATX 300W
ATX 300W, JNC LBOX-01, черна, mATX, лош търговски вид
http://obiavidnes.com/obiava/61899/atx-300w

ДЕНДРО СТИЛ
Основната дейност на Дендро стил е: дървопроизводство, продажба на дървен материал, подготовка на почвата за
залесяване, отглеждане на млади насаждения, попълване на култури. За контакти: гр. Своге, ул. Черно море 10,тел.
088/6927650; 088/5060189
http://obiavidnes.com/obiava/61898/dendro-stil

Би Си Си Хандел - млечни произведения

Страница 27/101

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.05.2013

БИ СИ СИ ХАНДЕЛ е със сфера на дейност произвеждане на млечни продукти. Обработка и предлагане на готова
продукция от краве мляко, овче мляко и биволско мляко. Набор от различни сирена и кашкавали. Българско бяло
саламурено сирене Елена, пастьоризирано прясно мляко с по-ниска или висока масленост, истинско кисело мляко - Елена.
Млечни напитки в удобни разфасовки от 0,2 до 16 кг. За връзка с нас: гр. Елена, ул. Трети март 19, 06151/ 6368, 0887
097 329.
http://obiavidnes.com/obiava/61897/bi-si-si-handel---mlechni-proizvedeniya

A4Tech D-708X Holeless
A4Tech D-708X Holeless, оптична, 600-1600dpi, тъмно-сива, USB
http://obiavidnes.com/obiava/61896/a4tech-d-708x-holeless

Възтановяване на изтрити файлове
Имах проблем с компютъра и реших да използвам услугите на АДминбг. Останах много доволен. За нула време ми оправи
компютъра и то на скромна цена. Ако имате нужда от компютърен техник това е вашия човек. За връзка: 0878 69 58 69
http://obiavidnes.com/obiava/61895/vyztanovyavane-na-iztriti-faylove

Домашни любимци - храни и аксесоари от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Домашни любимци - храни и аксесоари от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/61894/domashni-lyubimci---hrani-i-aksesoari-ot-businessbg

A4Tech V-Track N-60F-1
A4Tech V-Track N-60F-1, оптична, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/61893/a4tech-v-track-n-60f-1

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/61892/30-50-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/61891/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Страница 28/101

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.05.2013

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/61890/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

A4Tech V-Track N-60F-3
A4Tech V-Track N-60F-3, оптична, USB
http://obiavidnes.com/obiava/61889/a4tech-v-track-n-60f-3

Курс по хипноза и трансперсонална хипнотерапия за интересуващи се и професионалисти
29.05.2013 - 02.06.2013
Модул С
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.
•Цялостната сертификационна програма съдържа 200 часа теоретично и практическо обучение под ръководството на
утвърдени психотерапевти, лекари и психолози.
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.hypnoza.org
http://www.insighting.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61888/kurs-po-hipnoza-i-transpersonalna-hipnoterapiya-za-interesuvashti-se-i-profesionali

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!!!
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Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/61887/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/61886/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/61885/detektivska-agenciya-star-0885350440

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.
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Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60346/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

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

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

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

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.
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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/58175/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

A4Tech V-Track N-61FX-1
A4Tech V-Track N-61FX-1, оптична (800-1600dpi), сива, USB
http://obiavidnes.com/obiava/61884/a4tech-v-track-n-61fx-1

A4Tech V-Track N-61FX-2
A4Tech V-Track N-61FX-2, оптична (800-1600dpi), черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/61883/a4tech-v-track-n-61fx-2

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.0888112075 - 0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/61882/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

InSighting Релакс зона 27.05.2013
Мястото за антистрес и дълго жадуван релакс
Времето...за себе си
06, 13, 20 и 27 май (всеки понеделник) - от 19 часа
Цикъл от релаксации: "Радост (Joy)"
Вътрешната усмивка
Розовата вселена
Преоткриване
Пътуване към дома
Прочети още по темата:
http://www.insighting.bg
http://www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/61881/insighting-relaks-zona-27052013
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ФАЯНС,НАСТИЛКИ,ВиК,ГИПСКАРТОН,ШПАКЛОВКА,БОЯДИСВАНЕ,РЕМОНТ
БАНЯ-МАЙСТОРИ,ДОГОВОР

НА

ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ :
* ОБЛИЦОВКИ: фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор, полагане на мокет, балатум и др.
* МОНТАЖИ НА: тоалетни чинии, казанчета, умивалници, батерии, душ кабини, вани, бойлери, аксесоари ,
лайсни,ревизионни отвори,вентилатори.
* БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ: шпакловки, боядисване с бял и цветен латекс, блажно боядисване, лепене на тапети,
пръскани и декоративни мазилки.
* ДРУГИ:
- Монтаж на ГИПСКАРТОН-окачени тавани,преградни стени,предстенни обшивки.Интериорни решения.
- ЗИДАРИЯ- на тераси,преди монтаж на дограма; изграждане на ново разпределение на стени и др.
- УСВОЯВАНЕ на тераси към стаи.
- ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ на тераси, стени, тавани,жилища, мазета и влажни помещения.
- ОБРЪЩАНЕ на врати и прозорци след поставяне на нова дограма.
- ВиК -професионален ДЕМОНТАЖ и МОНТАЖ на всички видове водопроводни мрежи..
- МОНТАЖ на ДОГРАМА-BRUGMAN,WEISS PROFIL,КОМАРНИЦИ,ЩОРИ.
- Предлагаме КАЧЕСТВЕН НЕМСКИ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ-БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ И ПОДЛОЖКА, ЕСТЕСТВЕН
ТРИСЛОЕН ПАРКЕТ,МАСИВЕН ПАРКЕТ.
- КЪРТЕНЕ.ИЗВОЗВАНЕ на строит.отпадъци.
- Снабдяваме с материали БЕЗ НАДЦЕНКА.
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД.Дизайнерска консултация и коректност. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И СРОКОВЕ.
ДМ СТРОЙ ЕООД Ви предлага БОГАТИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ,ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ,за
да осъществите с лекота предстоящия Ви ремонт.Екипът ни се състои от строителен инжинер,технически
ръководител и опитни майстори,доказали качествата си на различни обекти.
Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889 240 656, 0877 670 055,
www.stroiremont.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61880/fayansnastilkivikgipskartonshpaklovkaboyadisvaneremont-na-banya-maystoridogov

A4Tech V-Track N-61FX-3
A4Tech V-Track N-61FX-3, оптична (800-1600dpi), синя, USB
http://obiavidnes.com/obiava/61879/a4tech-v-track-n-61fx-3

Рамки, бъчви, продукти от дърво от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Рамки, бъчви, продукти от дърво от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/61878/ramki-bychvi-produkti-ot-dyrvo-ot-businessbg

Памперси, пелени от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Памперси, пелени за еднократна употреба от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/61877/pampersi-peleni-ot-businessbg

Стаи за гости в Китен.
Вече дълги години предлагаме стаи за гости в Китен през лятото. Къщата се намира на 700 метра и от двата плажа в
тиха и уютна част на града. Стаите разполагат с всички удобства за по-приятно и спокойно прекарване!
http://obiavidnes.com/obiava/61876/stai-za-gosti-v-kiten

Видео заснемане Пловдив
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски балови Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор FULL HD Video GSM 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/61875/video-zasnemane-plovdiv
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Видео заснемане Пловдив
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски балови Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор FULL HD Video GSM 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/61874/video-zasnemane-plovdiv

A4Tech V-Track N-61FX-4
A4Tech V-Track N-61FX-4, оптична (800-1600dpi), жълта, USB
http://obiavidnes.com/obiava/61873/a4tech-v-track-n-61fx-4

Детски стоки, играчки от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Детски стоки, играчки от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/61872/detski-stoki-igrachki-ot-businessbg

Озвучителна техника от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Озвучителна техника от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/61871/ozvuchitelna-tehnika-ot-businessbg

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от
ДЛЪЖНОСТ и ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
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/61870/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/61869/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от
ДЛЪЖНОСТ и ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
Нашата задача е да помагаме на търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура
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ООД, ЕООД, АД и ЕАД да преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения
пречещи на нормалното им функциониране.
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
2. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
3. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентен съвет.
4. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/61868/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Термо-паста за CPU Spire SilverGrease
Термо-паста за CPU Spire SilverGrease
http://obiavidnes.com/obiava/61867/termo-pasta-za-cpu-spire-silvergrease

ИКОНОМИСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕМИ
Търсим висшисти за разработване на теми за студенти от гр. СОФИЯ. Работата е подходяща за завършили
ИКОНОМИСТИ или студенти последна година.
ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА
Темите, които се разработват са за студенти, обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми. Моделите, които
се разглеждат в по-голямата си част са теоретични.
Обемът – броят на страниците зависи от задания и в повечето случай имат точно зададени изисквания.
Работата е за вкъщи и по-голямата част от комуникацията е по телефон или интернет.
Необходимо е да сте от София, защото част от литературата или заданията се взимат на място.
Заплащането е на брой разработени стандартни машинописни страници (1800 символа).
ИЗИСКВАНИЯ
- необходимо е добро познаване на материята
- необходимо е използване на печатна литература (библиотека)
- необходимо е стриктно спазване на изискванията за плагиатство
- владеенето на език е предимство
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Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че можете да се справите с работата, моля
изпратете Вашата автобиография на: akademika@abv.bg или се обадете на 0888/ 739090.
http://obiavidnes.com/obiava/61866/ikonomisti-za-razrabotvane-na-temi

ИКОНОМИСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕМИ
Търсим висшисти за разработване на теми за студенти от гр. СОФИЯ. Работата е подходяща за завършили
ИКОНОМИСТИ или студенти последна година.
ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА
Темите, които се разработват са за студенти, обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми. Моделите, които
се разглеждат в по-голямата си част са теоретични.
Обемът – броят на страниците зависи от задания и в повечето случай имат точно зададени изисквания.
Работата е за вкъщи и по-голямата част от комуникацията е по телефон или интернет.
Необходимо е да сте от София, защото част от литературата или заданията се взимат на място.
Заплащането е на брой разработени стандартни машинописни страници (1800 символа).
ИЗИСКВАНИЯ
- необходимо е добро познаване на материята
- необходимо е използване на печатна литература (библиотека)
- необходимо е стриктно спазване на изискванията за плагиатство
- владеенето на език е предимство
Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че можете да се справите с работата, моля
изпратете Вашата автобиография на: akademika@abv.bg или се обадете на 0888/ 739090.
http://obiavidnes.com/obiava/61865/ikonomisti-za-razrabotvane-na-temi

ИКОНОМИСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕМИ
Търсим висшисти за разработване на теми за студенти от гр. СОФИЯ. Работата е подходяща за завършили
ИКОНОМИСТИ или студенти последна година.
ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА
Темите, които се разработват са за студенти, обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми. Моделите, които
се разглеждат в по-голямата си част са теоретични.
Обемът – броят на страниците зависи от задания и в повечето случай имат точно зададени изисквания.
Работата е за вкъщи и по-голямата част от комуникацията е по телефон или интернет.
Необходимо е да сте от София, защото част от литературата или заданията се взимат на място.
Заплащането е на брой разработени стандартни машинописни страници (1800 символа).
ИЗИСКВАНИЯ
- необходимо е добро познаване на материята
- необходимо е използване на печатна литература (библиотека)
- необходимо е стриктно спазване на изискванията за плагиатство
- владеенето на език е предимство
Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че можете да се справите с работата, моля
изпратете Вашата автобиография на: akademika@abv.bg или се обадете на 0888/ 739090.
http://obiavidnes.com/obiava/61864/ikonomisti-za-razrabotvane-na-temi
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ИКОНОМИСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕМИ
Търсим висшисти за разработване на теми за студенти от гр. СОФИЯ. Работата е подходяща за завършили
ИКОНОМИСТИ или студенти последна година.
ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА
Темите, които се разработват са за студенти, обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми. Моделите, които
се разглеждат в по-голямата си част са теоретични.
Обемът – броят на страниците зависи от задания и в повечето случай имат точно зададени изисквания.
Работата е за вкъщи и по-голямата част от комуникацията е по телефон или интернет.
Необходимо е да сте от София, защото част от литературата или заданията се взимат на място.
Заплащането е на брой разработени стандартни машинописни страници (1800 символа).
ИЗИСКВАНИЯ
- необходимо е добро познаване на материята
- необходимо е използване на печатна литература (библиотека)
- необходимо е стриктно спазване на изискванията за плагиатство
- владеенето на език е предимство
Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че можете да се справите с работата, моля
изпратете Вашата автобиография на: akademika@abv.bg или се обадете на 0888/ 739090.
http://obiavidnes.com/obiava/61863/ikonomisti-za-razrabotvane-na-temi

Циклене на паркет
Продаваме ,монитираме и шлифоваме масивен паркет с валови и дискови машини с най-ново поколение циркониеви
шкурки.Работим с материали на шведската фирма BONA.Предлагаме ламинат на утвърдени европейски
производители.Изработваме и монтираме дъбови стъпала по индивидуални проекти.
ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И НИЕ ШЕ ВИ СЕ ОТБЛАГОДАРИМ С КАЧЕСТВО И АТРАКТИВНИ ЦЕНИ!
http://obiavidnes.com/obiava/61862/ciklene-na-parket

Циклене на паркет
Продаваме ,монитираме и шлифоваме масивен паркет с валови и дискови машини с най-ново поколение циркониеви
шкурки.Работим с материали на шведската фирма BONA.Предлагаме ламинат на утвърдени европейски
производители.Изработваме и монтираме дъбови стъпала по индивидуални проекти.
ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И НИЕ ШЕ ВИ СЕ ОТБЛАГОДАРИМ С КАЧЕСТВО И АТРАКТИВНИ ЦЕНИ!
http://obiavidnes.com/obiava/61861/ciklene-na-parket

Циклене на паркет
Продаваме ,монитираме и шлифоваме масивен паркет с валови и дискови машини с най-ново поколение циркониеви
шкурки.Работим с материали на шведската фирма BONA.Предлагаме ламинат на утвърдени европейски
производители.Изработваме и монтираме дъбови стъпала по индивидуални проекти.
ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И НИЕ ШЕ ВИ СЕ ОТБЛАГОДАРИМ С КАЧЕСТВО И АТРАКТИВНИ ЦЕНИ!
http://obiavidnes.com/obiava/61860/ciklene-na-parket

Детективска агенция "СТАР" - 0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
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- 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/61859/detektivska-agenciya-star---0885350440

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/61858/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.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
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на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/61857/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

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

Ник Арт Студио
Ваканция УРА! В НИК започва весела игра!
Лятна занималня в София - Арт училище за деца от 5 до 12 г.
Едно креативно лято в НИК - Арт Студио
Всяко дете мечтае за ваканция. Това е неговото време за игри, приятелства, за опознаване на света по начин различен от
училище.
Галерия
Започваме на 03.06.2013 до 13.09 2013
от понеделник до петък от 8:30 до 18:30 часа
Цени на ваканционите занимания:
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Седмична целодневна такса - 95 лв.
Седмична полудневна такса - 65 лв.
Месечна целодневна такса - 285 лв.
Месечна полудневна такса - 195 лв.
Отстъпки 20% за 2 деца от едно семейство. Можем да подсигурим обяд по ваше желание. Работим с фирма за детски
кетеринг Вивета - поръчва се предварително ден за ден.
Записване и повече информация на телефон 0896 71 71 88 Меглена Костова

ПРОГРАМАТА ЗА ЛЯТО - 2013
15 творчески седмици в НИК – Арт Студио
03.06 / 07.06 – Забавно рециклиране и творчество/ Небивалици
10.06 / 14.06 – Фантастичното бъдеще и нашите мечти/ Питър Пан
17.06 / 21.06 – Яките спортове / Малкият Никола
24.06 / 28.06 - Моята страна, моят град, моята улица / Пипи дългото чорапче
01.07 / 05.07 – В света на приказките / Парад на разказвача
08.07 / 12.07 – Тайните на морското дъно / Карибски пирати
15.07 / 19.07 – Красотата на седемте изкуства / Цветни приказки
22.07 / 26.07 – Страните и обичаите по света / Митове и легенди
29.07 / 02.08 - Мечтаната професия / Храбрият шивач
05.08 / 09.08 – Кулинарни фантазии / Готварско шоу
12.08 / 16.08 – Удивителният свят на растенията / Цветята на малката Ида
19.08 / 23.08 – Чудният свят на животните / Мечо Пух
26.08 / 30.08 – Екология, земята нашият дом / Моливко и Сръчко
02.09 / 06.09 – В света на музиката /Пепеляшка
09.09 / 13.09 – Забавната наука / Айнщайн и професорите

Творческите занимания играят решаваща роля за развитието на детето, както и на способността му да мисли
самостоятелно и да се справя успешно с възложените му задачи. Седмичната ни ваканционна програма е подчинена на
тема, избрана от децата и включва: кръгче „Здравей”, работилничка за играчки, разкажи какво нарисува, парад на
разказвача, кулинарни фантазии, моето растение, покажи ми новата игра, магическа лаборатория, забавно четене,
тебеширени рисунки, нашите правила, най-много се гордея, представление- забавление.
За заниманията осигуряваме качествени и разнообразни материали, което е гаранция за добри резултати.
Тук прилагаме някои новаторски методи за възпитание чрез положително мислене, за да подтикнем детето да покаже
най-доброто, на което е способно. Така ние откриваме таланта и възпитаваме здрави, мислещи, креативни и
самоуверени деца.
Всичко това ще можете да видите,
мили родители, в края на всяка седмица. В десетминутното
„представление-забавление” вашите деца ще покажат какво са научили, с какво се гордеят и какво най-много му е
харесало при нас.
http://obiavidnes.com/obiava/61856/nik-art-studio

Prestigio MultiPhone 4044 DUO
Prestigio MultiPhone 4044 DUO, черен, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16 cm) сензорен екран, двуядрен
MT6577T 1.2GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+SDXC слот), WiFi 802.11n, 8.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/61855/prestigio-multiphone-4044-duo
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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.0888112075 - 0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/61854/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска Агенция Фокс-Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!
Разкриване на изневери-Частен Детектив Иван Иванов
е с дългогодишен професионален опит!
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирми
- Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация
- JPS системи за проучване и наблюдение
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/61853/detektivska-agenciya-foks-chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Детективска Агенция Фокс-София -Детективски Услуги
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.

Страница 42/101

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

26.05.2013

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/61852/detektivska-agenciya-foks-sofiya--detektivski-uslugi

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-ДЕТЕКТИВСК
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/61851/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-fox--bylgariya-0888400413--tochniyat-izbor

Музикални инструменти от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Музикални инструменти от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/61850/muzikalni-instrumenti-ot-businessbg

Prestigio MultiPhone 4055 DUO
Prestigio MultiPhone 4055 DUO, черен, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16 cm) сензорен екран, двуядрен
MT6577T 1.2GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+SDXC слот), WiFi 802.11n, 8.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/61849/prestigio-multiphone-4055-duo

Ремонт на покриви - в цялата страна
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.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/61848/remont-na-pokrivi---v-cyalata-strana

Строителни услуги - Груб строеж
-смяна на водосточни тръби и улуци.-(алпинисти)
-пренареждане на керемиди.
-отстраняване на течове.
-хидроизолация.
-теракот,фаянс,камък и др.
-стеннаизолация.
-топлоизолация.-(алпинисти)
-груб строеж,кофраж,зидария.
-всякакви замазки,мазилки,шпакловки.
-всякакво боядисване.-(алпинисти)
-всякакви довършителни ремонти.-(алпинисти)
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/61847/stroitelni-uslugi---grub-stroej

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/61846/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/61845/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/61844/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet
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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/61843/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

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.0888112075 - 0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/61842/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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/61841/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

Prestigio MultiPhone 4322 DUO
Prestigio MultiPhone 4322 DUO, черен, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 4.3" (10.92 cm) сензорен екран, двуядрен
MT6577T 1.2GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+SDXC слот), WiFi 802.11n, 8.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth, Android 4.1
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http://obiavidnes.com/obiava/61840/prestigio-multiphone-4322-duo

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/61839/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт
подочистачка

зуум,

Масажори,Виброколани,Електрическа

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Масажори,Виброколани,Електрическа подочистачка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 275 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
3 Йонизатори озонатори - 55 лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 65.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 49лв
9 Найсер Дайсер Кухненско ренде 59 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 29лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 48 лв !
13 Енергоспекстяващо за ток 29 лв
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 700лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
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http://obiavidnes.com/obiava/61838/celutronyonizatoridetoksikatorpeynt-zuum-masajorivibrokolanielektricheska-p

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/61837/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
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
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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/61836/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

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/61835/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

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 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
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E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/59415/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Prestigio MultiPhone 5000 DUO
Prestigio MultiPhone 5000 DUO, бял, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 5" (12.7 cm) сензорен екран, двуядрен MT6577T
1.2GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+SDXC слот), WiFi 802.11n, 5.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/61834/prestigio-multiphone-5000-duo

Радио на живо от Радисимо
Всички радио станции на живо от Radisimo.com подредени в каталог по стилове, готови за слушане без допълнително
програми. При това безплатно :)
http://obiavidnes.com/obiava/61833/radio-na-jivo-ot-radisimo

Prestigio MultiPhone 4505 DUO
Prestigio MultiPhone 4505 DUO, черен, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm) сензорен екран, двуядрен
MT6577T 1.2GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+SDXC слот), WiFi 802.11n, 8.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/61832/prestigio-multiphone-4505-duo

Фирма Марси ПКМ предлага професионален сервиз на климатици Daikin в Пловдив
Онлайн магазин на Марси ПКМ предлага качествените японски климатици Daikin и въздухопречистватели за дома и
офиса. Свеж и чист въздух всеки ден с климатичните системи Daikin.
http://obiavidnes.com/obiava/61831/firma-marsi-pkm-predlaga-profesionalen-serviz-na-klimatici-daikin-v-plovdiv

Prestigio MultiPhone 4500 DUO
Prestigio MultiPhone 4500 DUO, черен, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm) Gorilla Glass сензорен IPS
екран, двуядрен MT6577T 1.2GHz, 1GB RAM, 4GB памет (+SDXC слот), WiFi 802.11n, 8.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth,
Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/61830/prestigio-multiphone-4500-duo

Prestigio MultiPhone 4500 DUO
Prestigio MultiPhone 4500 DUO, бял, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm) Gorilla Glass сензорен IPS екран,
двуядрен MT6577T 1.2GHz, 1GB RAM, 4GB памет (+SDXC слот), WiFi 802.11n, 8.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/61829/prestigio-multiphone-4500-duo

Елсол Ойл и бензиностанции Еко с Еко карти за отстъпки
Отлични цени за измиване на автомобили, джипове и бусове в автомивки Елсол Ойл. Почистване на коли вътрешно и
външно, измиване със струйка и подсушаване в автомивките на Елсол Ойл.
http://obiavidnes.com/obiava/61828/elsol-oyl-i-benzinostancii-eko-s-eko-karti-za-otstypki

Никой няма да сбърка, ако приема Animal test
Искате ли да разгледате специализиран сайт за здраве? fitnesblog предлага на вашето внимание категорията със
висококачествени фитнес добавки Animal test
http://obiavidnes.com/obiava/61827/nikoy-nyama-da-sbyrka-ako-priema-animal-test

Частна Детективска Агенция - Дискрет
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
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GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/61826/chastna-detektivska-agenciya---diskret

Детективска агенция Дискрет-088811642024/7
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/61825/detektivska-agenciya-diskret-0888116420247

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.0888112075 - 0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/61824/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.0888112075 - 0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/61823/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Частен

детектив-Детективска

агенция

Фокс-изневери,фирмени
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проблеми,издирвани личности...
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/61822/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-izneverifirmeni-tayni-biznes-problemi

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги-дългогодишен професионален опит!!!
Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!
Разкриване на изневери-Частен Детектив Иван Иванов
е с дългогодишен професионален опит!
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирми
- Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация
- JPS системи за проучване и наблюдение
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/61821/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

Културисти приемат Activate xtreme и са много доволни от ефекта
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Елате на fitnesblog - интернет сайтa за фитнес статии . Представя на вашето внимание категорията със страхотни
добавки ActivateXtreme. Фитнес храни с добри цени.
http://obiavidnes.com/obiava/61820/kulturisti-priemat-activate-xtreme-i-sa-mnogo-dovolni-ot-efekta

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

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

http://obiavidnes.com/obiava/61819/transportni-uslugi-za-stara-zagora-i-stranata-na-nay-niski-ceni

Фитнес салони, спортни школи от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Фитнес салони, спортни школи, школи по йога от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/61818/fitnes-saloni-sportni-shkoli-ot-businessbg

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61817/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 :
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GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61816/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

0877696928 -Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/61815/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
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E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/61814/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

Магически градински маркуч
Магически градински маркуч за поливане
Нова технология ,нов дизаин.Удобство и красота във вашата градина.
Отличителни белези при работа:
не се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
заема изключително малко место
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.Магическият маркуч увеличава размера си до 3
пъти!Маркуча е 1/2 цола,а накрайниците 3/4 цола.Не оставяйте маркуча включен в чешмата под налягане над 2
атмосфери,създава се голям натиск върху маркуча.Дръжте накрайника включен при начало и край на работа.
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра.Цена 59лв.
За по подробна информация посетете нашите магазини
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/61813/magicheski-gradinski-markuch

Видео заснемане Пловдив
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски балови Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор FULL HD Video GSM 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/61812/video-zasnemane-plovdiv

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
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http://obiavidnes.com/obiava/61811/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Оръжие и амуниции от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Оръжие и амуниции от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1
в България
http://obiavidnes.com/obiava/61810/oryjie-i-amunicii-ot-businessbg

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

BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в

http://obiavidnes.com/obiava/61809/yoga-ayurveda-ot-businessbg

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/61808/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/61807/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/61806/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/61805/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ АД ЕАД ЕТ ООД
ЕООД.Ако вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
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заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други
контрагенти, ние сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Процедурата за прехвърляне на ЕТ-та е следната: Спазваме всички изисквания на Търговския закон за прехвърляне на
търговско предприятие т.е.Търговския Закон изисква прехвърлителните сделки с търговско предприятие да бъдат
сключвани в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните.Прехвърлянето на предприятието се вписва
в търговския регистър и от този момент се счита за собственост на преобретителя т.е. нашето дружество като
права, задължения и фактически отношения. Това е форма за действителност на сделките. С уведомлението до НАП по
чл.77 ал.1 от ДОПК за прехвърляне на търг.предприятие по чл.15 от Търговския закон прилагаме заместването в дълг, при
който старият длъжник (прехвърлителят) се освобождава изцяло от отговорността си пред кредиторите си и
неговото място се заема от новия длъжник (приобретателят на предприятието).
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.След консултация с нас можем
да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори,за да Ви освободим за 1 час от
юридическа и финансова отговорност.
Офертата е валидна за търговски и акционерни дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
ПРАВНА КАНТОРА КОРЕКТ
за контакти:0886346230 0895034839
по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/61804/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ АД ЕАД ЕТ ООД
ЕООД.Ако вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други
контрагенти, ние сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Процедурата за прехвърляне на ЕТ-та е следната: Спазваме всички изисквания на Търговския закон за прехвърляне на
търговско предприятие т.е.Търговския Закон изисква прехвърлителните сделки с търговско предприятие да бъдат
сключвани в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните.Прехвърлянето на предприятието се вписва
в търговския регистър и от този момент се счита за собственост на преобретителя т.е. нашето дружество като
права, задължения и фактически отношения. Това е форма за действителност на сделките. С уведомлението до НАП по
чл.77 ал.1 от ДОПК за прехвърляне на търг.предприятие по чл.15 от Търговския закон прилагаме заместването в дълг, при
който старият длъжник (прехвърлителят) се освобождава изцяло от отговорността си пред кредиторите си и
неговото място се заема от новия длъжник (приобретателят на предприятието).
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.След консултация с нас можем
да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори,за да Ви освободим за 1 час от
юридическа и финансова отговорност.
Офертата е валидна за търговски и акционерни дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
ПРАВНА КАНТОРА КОРЕКТ
за контакти:0886346230 0895034839
по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/61803/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya

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/61802/30-50-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/61801/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/61800/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ЛЕТЕН КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици и студенти – В1
ЛЕТЕН КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици и студенти – В1
Специално предложение ЛЕТЕН КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици и студенти – 16 юни / 01 август
НИВО В1 60 астрономически часа
Посещение 3 пъти в седмицата по 3 астрономически часа в дни по договорка с групата
Учебна система: “Solutions”/“New English file” на издателство „Оксфорд”
Цена: 300 лв. с включени учебни материали
Записване: 27 май – 13 юни
http://obiavidnes.com/obiava/61799/leten-kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-i-studenti--v1

ЛЕТЕН КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици и студенти – А2
ЛЕТЕН КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици и студенти – А2
Специално предложение ЛЕТЕН КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици и студенти – 16 юни / 01 август
НИВО А2 60 астрономически часа
Посещение 3 пъти в седмицата по 3 астрономически часа в дни по договорка с групата
Учебна система: “Solutions” /“New English file” на издателство „Оксфорд”
Цена: 300 лв. с включени учебни материали
Записване: 27 май – 13 юни
http://obiavidnes.com/obiava/61798/leten-kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-i-studenti--a2
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ЛЕТЕН КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици и студенти – А1
ЛЕТЕН КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици и студенти – А1
Специално предложение ЛЕТЕН КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за ученици и студенти – 16 юни / 01 август
НИВО А1 60 астрономически часа
Посещение 3 пъти в седмицата по 3 астрономически часа в дни по договорка с групата
Учебна система: “Solutions”/ “New English file” на издателство „Оксфорд”
Цена: 300 лв. с включени учебни материали
Записване: 27 май – 13 юни
http://obiavidnes.com/obiava/61797/leten-kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-i-studenti--a1

ИКОНОМИСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕМИ
Търсим висшисти за разработване на теми за студенти от гр. СОФИЯ. Работата е подходяща за завършили
ИКОНОМИСТИ или студенти последна година.
ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА
Темите, които се разработват са за студенти, обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми. Моделите, които
се разглеждат в по-голямата си част са теоретични.
Обемът – броят на страниците зависи от задания и в повечето случай имат точно зададени изисквания.
Работата е за вкъщи и по-голямата част от комуникацията е по телефон или интернет.
Необходимо е да сте от София, защото част от литературата или заданията се взимат на място.
Заплащането е на брой разработени стандартни машинописни страници (1800 символа).
ИЗИСКВАНИЯ
- необходимо е добро познаване на материята
- необходимо е използване на печатна литература (библиотека)
- необходимо е стриктно спазване на изискванията за плагиатство
- владеенето на език е предимство
Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че можете да се справите с работата, моля
изпратете Вашата автобиография на: akademika@abv.bg или се обадете на 0888/ 739090.
http://obiavidnes.com/obiava/61796/ikonomisti-za-razrabotvane-na-temi

ИКОНОМИСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕМИ
Търсим висшисти за разработване на теми за студенти от гр. СОФИЯ. Работата е подходяща за завършили
ИКОНОМИСТИ или студенти последна година.
ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА
Темите, които се разработват са за студенти, обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми. Моделите, които
се разглеждат в по-голямата си част са теоретични.
Обемът – броят на страниците зависи от задания и в повечето случай имат точно зададени изисквания.
Работата е за вкъщи и по-голямата част от комуникацията е по телефон или интернет.
Необходимо е да сте от София, защото част от литературата или заданията се взимат на място.
Заплащането е на брой разработени стандартни машинописни страници (1800 символа).
ИЗИСКВАНИЯ
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- необходимо е добро познаване на материята
- необходимо е използване на печатна литература (библиотека)
- необходимо е стриктно спазване на изискванията за плагиатство
- владеенето на език е предимство
Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че можете да се справите с работата, моля
изпратете Вашата автобиография на: akademika@abv.bg или се обадете на 0888/ 739090.
http://obiavidnes.com/obiava/61795/ikonomisti-za-razrabotvane-na-temi

Корект Паркет
ПАРКЕТНИ УСЛУГИ-Реди,цикли,лакира ,притяга ,фугира,байцва паркет и дюшеме.
Продажба на масивен паркет и ламинат.
Дългогодишен опит гарантирано качество на конкурентни цени.
Машините са обезпрашени.
office@korekt-parket.com
www.korekt-parket.com
089 6 26 74 94
0877 11 77 39
02 / 416 82 07
http://obiavidnes.com/obiava/61794/korekt-parket

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
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Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/61793/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/61792/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
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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/61791/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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/61790/30-50-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/61789/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn
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НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/61788/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Инкубатори за люпене на яйца - 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/61787/inkubatori-za-lyupene-na-yayca---izgodni-ceni

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61786/byrzi--krediti--do--1000-lv

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
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Компетентни юридически услуги
Адвокатска кантора ТМ Легал Консултинг – защита на правата на човека пред ЕСПЧ, нелоялна конкуренция,
регистрация на фирми, възстановяване на ДДС, незаконно уволнение, недвижими имоти, друго. Ако се нуждаете от
услугите на компетентен адвокат, моля обърнет се към нас.
Екипът на кантората.
http://obiavidnes.com/obiava/61785/kompetentni-yuridicheski-uslugi

Правни услуги
Адвокатска кантора ТМ Легал Консултинг – защита на правата на човека пред ЕСПЧ, нелоялна конкуренция,
регистрация на фирми, възстановяване на ДДС, незаконно уволнение, недвижими имоти, друго. Ако се нуждаете от
услугите на компетентен адвокат, моля обърнет се към нас.
Екипът на кантората.
http://obiavidnes.com/obiava/61784/pravni-uslugi

Юридически услуги
Адвокатска кантора ТМ Легал Консултинг – подготовка на тръжна документация за процедури по ЗОП, обжалване на
актовете на възложителя, юридически съвети в хода на процедурата. Ако се нуждаете от услугите на компетентен
адвокат, моля обърнет се към нас.
Екипът на кантората.
http://obiavidnes.com/obiava/61783/yuridicheski-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/61782/30-50-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/61781/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
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/61780/30-50-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/61779/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/61778/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

15.6" (39.62 cm) Asus X55VD-SX209
15.6" (39.62 cm) Asus X55VD-SX209, син, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4GHz, HD LED Display & GeForce 610M 1GB
(HDMI), 4GB, 750GB, USB3.0, Free DOS, 2.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/61777/156-3962-cm-asus-x55vd-sx209

Spire Noa 1100
Spire Noa 1100, bluetooth
http://obiavidnes.com/obiava/61776/spire-noa-1100

TP-Link TL-WA701ND
TP-Link TL-WA701ND, 150Mbps Wireless-N Access Point, PoE
http://obiavidnes.com/obiava/61775/tp-link-tl-wa701nd

Къща за гости "Къща за приятели",Еленски балкан
Елате в нашата прекрасна къща за гости в Еленския балкан .Къщата се намира в планинското село Палици ,което се
намира на 12 км от гр.Елена .
Разполага с три спални ,кухня с трапезария и две самостоятелни бани .На разположение на гостите е красив двор с
барбекю и навес .
Района е богат на горски плодове , билки и гъби .До селото има язовир и планинска река богати на риба .
Добре дошли в къща за гости "Къща за приятели " !
За повече информация елате на нашата Facebook страница или на http://www.elenskibalkan.bg/bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/61774/kyshta-za-gosti-kyshta-za-priyatelielenski-balkan

Детективска агенция Дискрет
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretiondetective@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61773/detektivska-agenciya-diskret

Детективска агенция Дискрет-0888116420-24/7
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretiondetective@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61772/detektivska-agenciya-diskret-0888116420-247

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/61771/sigurna-rabota

Спортни стоки и фитнес оборудване от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Спортни стоки и фитнес оборудване от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/61770/sportni-stoki-i-fitnes-oborudvane-ot-businessbg

Детски площадки, детски пързалки от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Детски площадки, детски пързалки, парково оборудване от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/61769/detski-ploshtadki-detski-pyrzalki-ot-businessbg

Ново поколение пречиствателни станции за къщи
Доставка и монтаж на аеробни пречиствателни станции подходящи както за еднофамилни къщи, така и за вили, хотели,
хижи и др. Чешкият производител се е наложил на европейския пазар с изключително качествените си продукти.
Пречиствателните станции BIO CLEANER притежават всички необходими сертификати за качество, изискуеми
съгласно европейското законодателство.
Технологията BIO CLEANER, зад която се крие успехът на тези биологични пречиствателни станции е изцяло аеробен
процес, който е патентован от чешката фирма ENVI-PUR. Тази фирма е и производител на сами съоръжения.
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Фирма HG & Sons Ltd предлага тези аеробни пречиствателни станции на българския пазар вече 10 години, като се е
утвърдила на пазара с качествените продукти, които предлага. Самата технология на пречистване се е доказала през
годините като изключително подходяща в българска среда и атмосферни условия.
http://obiavidnes.com/obiava/61768/novo-pokolenie-prechistvatelni-stancii-za-kyshti

FORTRON NB Lite 65
FORTRON NB Lite 65, 18-20V/3.48A/65W универсално захранване за преносими компютри
http://obiavidnes.com/obiava/61767/fortron-nb-lite-65

Хоби, игри, езда, свободно време от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Хоби, игри, езда, свободно време от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/61766/hobi-igri-ezda-svobodno-vreme-ot-businessbg

Стартира Курс по Японски език в Интер Алианс Стара Загора с 5% отстъпка.
Център за Професионално Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага специализирано обучение по Японски език за начинаещи
и напреднали от І – ІІІ ниво в 80 учебни часа. Ще Ви запознаем с писмената система в японския език: катакана, хирагана
и канджи
Системите, по които се работи са съобразени със съвременните постижения на методиката по чуждо езиково
обучение.Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с
вашите възможности и потребности.
Нашите преподаватели са филолози с богат опит в преподаването на чужди езици, някой от които специализирали в
чужбина.
След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания.
И запомнете: предлагаме качествено обучение с висока ефективност.
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.042/605 363; 0895/62-24-70,
interalliance_stz@abv.bg ,skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg.ХУБАВ ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/61765/startira-kurs-po-yaponski-ezik-v-inter-alians-stara-zagora-s-5-otstypka

Обучение по Руски език и приложението му в туризма в Интер Алианс Стара Загора.С отстъпка.
Лицензираният
Център за Професионално Обучение ИНТЕР АЛИАНС (към НАПОО на МОН) Ви предлага
специализирано обучение по Руски език за туризъм в 80 учебни часа.При нас работят квалифицирани и опитни филолози
по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език. Ако владеете руски език на базово ниво с този курс,
Вие ще придобиете на теория и практика необходимите знания и умения в областта на туризма свързани с :
• История на туризма,
• Почивка в българска къща,
• Настаняване и резервация в хотел,
• Обслужване в хотелските стаи,
• Задължения на персонала на хотела,
• Организация на управлението на хотела,
• Запознаване с българските и световни хотелски вериги,
• Упражнения и диалози . Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална
работа с всеки един курсист! Вечерни, дневни и съботно-неделни групи.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности.Издаване на легитимно удостоверение, 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.ХУБАВ ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/61764/obuchenie-po-ruski-ezik-i-prilojenieto-mu-v-turizma-v-inter-alians-stara-zagoras

FORTRON NB Lite 90
FORTRON NB Lite 90, 18-20V/4.74A/90W универсално захранване за преносими компютри
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http://obiavidnes.com/obiava/61763/fortron-nb-lite-90

Фирмено езиково обучение в “Интер Алианс” Стара Загора!
Превърнете Вашите служители в модерни професионалисти и накарайте конкуренцията да Ви завижда! Предлагаме Ви
езиково обучение на над десет езика,Технически и Бизнес Английски и компютърно обучение.В удобно за вас време и
място! С отстъпки!
Интер Алианс е езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.При
нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език.
Всички учебни материали са предоставени от нас.Използва се учебник, учебна тетрадка, аудио записи, както и
допълнителни материали подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към
езика и преодоляване на езиковата бариера при разговор. Прилагат се и междинни тестове. Преминаването на всяко ниво
дава възможност за сертифициране по стандартите определени от Европейската езикова рамка. Нашият подход
предвижда езиково обучение в малки групи между 4 и 8 човека.Така може да сте сигурни, че сте получили личното
внимание, необходимо за постигане на Вашите цели. Нашите преподаватели са отбрани специалисти, които ще Ви
представят не само граматиката и лексиката на езика, но и неговата красота на произношение. Активно участие на
курсистите в учебния процес. Ангажираността на всеки един чрез диалози, упражнения и игрови роли, допринася за
неусетното усвояване на новия език. Издаваме легитимно удостоверение, съгласно МОН!
Инвестирайте в своите служители ,за да спечели Вашият Бизнес.
ОЧАКВАМЕ ВИ! 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.042/605363;
0895/62-24-70, interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg, http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61762/firmeno-ezikovo-obuchenie-v-inter-alians-stara-zagora

Бизнес Английски в Интер Алианс!С отстъпка
Ако искате да сте по-ефективни в бизнеса, като подобрите английския си език и комуникативните си умения, точно този
курс ви е необходим.Обучението включва 100 учебни часа.
Предлагаме Ви:
-Дневни,вечерни или съботно /неделни групи(изберете вие);
-Индивидуално обучение;
-Отстъпки;
-Обучение, според изискванията на новата Европейска езикова рамка;
-Преподаватели-професионалисти;
-Плащане на вноски;
-Легитимен сертификат.
СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО! 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://www.interalliance.bg
http://interalliancestz.alle.bg .ХУБАВ ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/61761/biznes-angliyski-v-inter-alianss--otstypka

Курс по Руски език в Интер Алианс Стара Загора!! С отстъпка
Лицензираният към НАПОО на МОН Професионален център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага
специализирано обучение по Руски език І-ІІ ниво в 80 уч.ч.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. Сформираме малки групи с цел индивидуална работа на
преподавателите с курсистите.В курса на обучение, Вие ще развиете уменията си за устна и писмена комуникация и
правилно изразяване, ще превеждате от и на руски език и ще усъвършенствате граматиката и лексиката си с над 2000
думи.
Всички наши преподаватели са завършили руска филология и имат дългогодишен опит в преподаването на руски език.
Курсовете по руски език се провеждат по най-новите и актуални системи на преподаване с комуникативна насоченост.
Учебното съдържание е съобразено с международните стандарти за владеене на руския език като чужд. Издаваме
легитимен сетификат след завършване на курса, 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
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http://obiavidnes.com/obiava/61760/kurs-po-ruski-ezik-v-inter-alians-stara-zagora-s---otstypka

Курсове по ГРЪЦКИ ЕЗИК - качествeно обучение на достъпни цени! С отстъпка
Лицензираният към НАПОО на МОН Професионален
център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага
специализирано обучение по ГРЪЦКИ език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа. Високият стандарт
в обучението ни е осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по системата Елиники Тора – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по
чуждоезиково обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и
писменото владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността
да се общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална
работа с всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания,съгласно МОН.
За информация и записване: 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/61759/kursove-po-grycki-ezik---kachestveno-obuchenie--na-dostypni-ceni-s-otstypka

Курсове по ТУРСКИ ЕЗИК - качествeно обучение на ниски цени! С отстъпка
Лицензираният към НАПОО на МОН Професионален
център
за Обучение“ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага
специализирано обучение по ТУРСКИ език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа. Високият стандарт
в обучението ни е осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по оригинална турски система – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по
чуждоезиково обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и
писменото владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността
да се общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална
работа с всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания,съгласно МОН.
За информация и записване: 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/61758/kursove-po-turski-ezik---kachestveno-obuchenie--na-niski-ceni-s--otstypka

Професионално компютърно обучение в Интер Алианс с отстъпка
Лицензираният към НАПОО и МОН Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС
Ви предлага специализирани,
професионални компютърни курсове по графичен дизайн, Web Design (уеб дизайн), векторни и растерни програми:
AutoCAD двумерно и тримерно чертане, 3D Studio Max, Adobe Photoshop, CorelDraw, Illustrator, InDesign, PageMaker,
QuarkXPress, WebDesign: Flash, DreamWeaver, HTML, Adobe Premiere Pro, After Effects, Access и други.
Продължителност на обучението в група –45 уч.ч,10 работни дни. На завършилите издаваме легитимно удостоверение за
придобитите знания, сертифицирано към МОН.
Предлагаме и индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно време - през деня,
вечер или събота и неделя. Работим с хора от всички възрасти.
Предлагаме също фирмено обучение на преференциални условия. 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/61757/profesionalno-kompyutyrno--obuchenie-v-inter-alians-s-otstypka

Учебни пособия от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Учебни пособия от
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България
http://obiavidnes.com/obiava/61756/uchebni-posobiya-ot-businessbg

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/61755/startira-kurs-po-kompyutyrna-gramotnost-za-nachinaeshti-v-inter-alians--pylen-ofis

Семинар по Инсайтинг интензивно дишане (IBI) 08.06.2013 - 09.06.2013
ДИШАЙ И ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!
СЕМИНАРИ ПО ИНСАЙТИНГ ИНТЕНЗИВНО ДИШАНЕ (IBI)
ТРАДИЦИЯ И ОРИГИНАЛНОСТ
НЕОБИКНОВЕНИТЕ МОМЕНТИ ПРОДЪЛЖАВАТ...

08 - 09 ЮНИ - СОФИЯ

ЦИКЪЛ ОТ ЛЕКЦИИ: МАТРИЦАТА VS. СВОБОДАТА
МОЩНА ДИХАТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТЯЛОТО И ПСИХИКАТА И
РАЗКРИВАНЕ НА ПЪЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА
ЛИЧНОСТТА
Прочети още по темата:
http://www.insighting.bg
http://www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/61754/seminar-po-insayting-intenzivno-dishane-ibi--08062013---09062013

Курсове по ИСПАНСКИ ЕЗИК - качествeно обучение на ниски цени! С отстъпка
Лицензираният към НАПОО на МОН Професионален
център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага
специализирано обучение по ИСПАНСКИ език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа. Високият
стандарт в обучението ни е осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по системата VEN – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по чуждоезиково
обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и писменото
владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността да се
общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с
всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
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легитимно удостоверение за придобитите знания,съгласно МОН.
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” №96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с/у новите
http://obiavidnes.com/obiava/61753/kursove-po-ispanski-ezik---kachestveno-obuchenie--na-niski-ceni-s---otstypka

Курсове по ИСПАНСКИ ЕЗИК - качествeно обучение на ниски цени! С отстъпка
Лицензираният към НАПОО на МОН Професионален
център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага
специализирано обучение по ИСПАНСКИ език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа. Високият
стандарт в обучението ни е осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по системата VEN – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по чуждоезиково
обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и писменото
владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността да се
общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с
всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания,съгласно МОН.
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” №96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с/у новите
http://obiavidnes.com/obiava/61752/kursove-po-ispanski-ezik---kachestveno-obuchenie--na-niski-ceni-s---otstypka

Курсове по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК - качествeно обучение на достъпни цени! С отстъпка
Лицензираният към НАПОО на МОН Професионален център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага
специализирано обучение по Италиански език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа.Високият
стандарт в обучението ни е осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по системата PROGETTO ITALIANO – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по
чуждоезиково обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и
писменото владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността
да се общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална
работа с всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания,съгласно МОН.
За информация и записване: 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/61751/kursove-po-italianski-ezik---kachestveno-obuchenie--na-dostypni-ceni-s--otstypka

Курсове по ФРЕНСКИ ЕЗИК в Интер Алианс. С отстъпка
Лицензираният към НАПОО на МОН Професионален център за Обучение“ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага
специализирано обучение по Френски език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа.Високият стандарт в
обучението ни е осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по системата CAMPUS – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по чуждо езиково
обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и писменото
владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността да се
общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с
всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания.
За информация и записване: 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
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http://obiavidnes.com/obiava/61750/kursove-po-frenski-ezik-v-inter-alians-s-otstypka

СТАРТИРА курс по Немски език в Интер Алианс Стара Загора!! С отстъпка
Лицензираният (към НАПОО на МОН) Професионален център за обучение “Интер Алианс” Стара Загора Ви предлага
курс по Немски език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво. Всяко ниво обхваща 100 учебни часа и се работи по
системата THEMEN AKTUELL. В учебният процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите
занятия и писменото владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи
способността да се общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра
индивидуална работа с всеки един курсист! Заповядайте при най-добрите! При квалифицираните преподаватели и
съвременните методики по чуждо езиково обучение
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. Нашите преподаватели са филолози с богат опит в преподаването на
чужди езици, някой от които специализирали в чужбина. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава
заверено легитимно удостоверение за придобитите знания.
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/61749/startira-kurs-po-nemski-ezik-v-inter-alians-stara-zagora-s--otstypka

Пастиране-машинно на автомобили
Пастирам и полирам автомобили с машина.
След пастирането автомобилът запазва перфектният си вид за дълго време
Цена 50 лв. за автомобил.
София, кв. Лозенец
http://www.avtopolirane.freeoda.com
http://obiavidnes.com/obiava/61748/pastirane-mashinno-na-avtomobili

Етап Адресс АД
ЕТАП АДРЕСС АД е дългогодишен изпълнител на пътнически превози с вътрешен и международен автобусен транспорт.
В сътрудничество с туроператора Груп плюс ООД управляват собствена сервизна база и автопарк. Над 30 автобусни
линии на ден в България. Автобусите са оборудвани с климатици, хладилник, DVD, TV, кафемашина, микрофон, снабдени
са със седалки с двойни подлакътници, ABS спирачна система. Качеството на пътуването е високо, благодарение на
редовната техническа поддръжка и квалифицирания екип. Разработените графици и удобните локации на над 30 офиса в
страната предлагат пълноценно обслужване на населението. гр. София 1504, бул. Васил Левски 138, 02/ 945 39 99,
Билетен център – Централна автогара (София), 02/ 81 33 100, http://www.etapgroup.com.
http://obiavidnes.com/obiava/61747/etap-adress-ad

512GB
512GB, Samsung SSD 840 Pro SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/61746/512gb-samsung-ssd-840-pro-ssd-sata-6gbs-25-635-cm

ИКОНОМИСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕМИ
Търсим висшисти за разработване на теми за студенти от гр. СОФИЯ. Работата е подходяща за завършили
ИКОНОМИСТИ или студенти последна година.
ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА
Темите, които се разработват са за студенти, обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми. Моделите, които
се разглеждат в по-голямата си част са теоретични.
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Обемът – броят на страниците зависи от задания и в повечето случай имат точно зададени изисквания.
Работата е за вкъщи и по-голямата част от комуникацията е по телефон или интернет.
Необходимо е да сте от София, защото част от литературата или заданията се взимат на място.
Заплащането е на брой разработени стандартни машинописни страници (1800 символа).
ИЗИСКВАНИЯ
- необходимо е добро познаване на материята
- необходимо е използване на печатна литература (библиотека)
- необходимо е стриктно спазване на изискванията за плагиатство
- владеенето на език е предимство
Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че можете да се справите с работата, моля
изпратете Вашата автобиография на: akademika@abv.bg или се обадете на 0888/ 739090.
http://obiavidnes.com/obiava/61745/ikonomisti-za-razrabotvane-na-temi

ИКОНОМИСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕМИ
Търсим висшисти за разработване на теми за студенти от гр. СОФИЯ. Работата е подходяща за завършили
ИКОНОМИСТИ или студенти последна година.
ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА
Темите, които се разработват са за студенти, обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми. Моделите, които
се разглеждат в по-голямата си част са теоретични.
Обемът – броят на страниците зависи от задания и в повечето случай имат точно зададени изисквания.
Работата е за вкъщи и по-голямата част от комуникацията е по телефон или интернет.
Необходимо е да сте от София, защото част от литературата или заданията се взимат на място.
Заплащането е на брой разработени стандартни машинописни страници (1800 символа).
ИЗИСКВАНИЯ
- необходимо е добро познаване на материята
- необходимо е използване на печатна литература (библиотека)
- необходимо е стриктно спазване на изискванията за плагиатство
- владеенето на език е предимство
Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че можете да се справите с работата, моля
изпратете Вашата автобиография на: akademika@abv.bg или се обадете на 0888/ 739090.
http://obiavidnes.com/obiava/61744/ikonomisti-za-razrabotvane-na-temi

ИКОНОМИСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕМИ
Търсим висшисти за разработване на теми за студенти от гр. СОФИЯ. Работата е подходяща за завършили
ИКОНОМИСТИ или студенти последна година.
ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА
Темите, които се разработват са за студенти, обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми. Моделите, които
се разглеждат в по-голямата си част са теоретични.
Обемът – броят на страниците зависи от задания и в повечето случай имат точно зададени изисквания.
Работата е за вкъщи и по-голямата част от комуникацията е по телефон или интернет.
Необходимо е да сте от София, защото част от литературата или заданията се взимат на място.
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Заплащането е на брой разработени стандартни машинописни страници (1800 символа).
ИЗИСКВАНИЯ
- необходимо е добро познаване на материята
- необходимо е използване на печатна литература (библиотека)
- необходимо е стриктно спазване на изискванията за плагиатство
- владеенето на език е предимство
Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че можете да се справите с работата, моля
изпратете Вашата автобиография на: akademika@abv.bg или се обадете на 0888/ 739090.
http://obiavidnes.com/obiava/61743/ikonomisti-za-razrabotvane-na-temi

Самолетни билети до Дубай на най-ниски цени
Самолетни билети до Дубай на най-ниски цени
За резервация:
Тел: 064 803 860
Моб: 0889 798 768
Skype: expedia.bg
office@expedia.bg
www.expedia.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61742/samoletni-bileti-do-dubay-na-nay-niski-ceni

Чанта TARGUS BEU0602C
Чанта TARGUS BEU0602C, до 16" (40.64 cm) + безжична мишка
http://obiavidnes.com/obiava/61741/chanta-targus-beu0602c

40 лева за лист водоустойчив шперплат!!!
ПРОМОЦИЯ САМО ЗА КРАТКО! Шперплат с размер 18х1220х2440мм на цена 40 лв./лист с ДДС!!! Важи до изчерпване
на количествата!
ПЛАНЕТ СТРОЙ 2008 ООД е най-големият вносител на шперплат в страната. Предлагаме първо качество водоустойчив
шперплат с размери 21х1220х2440мм, както и хидрофобен шперплат с размери 20х1220х2440мм. Само шперплатът с
лого PS-PLY гарантира, че е първо качество. Всичко останало на пазара, независимо дали е с кафяво или черно филмовото
покритие, е с друго качество.
Фирмата е директен вносител от Северна Америка на OSB-3 със сертификат и размери: 8.7, 11.1, 15.1,
18.3х1220х2440мм.
Ние сме лидер на пазара и предлагаме най-добрите цени! Ако имате по-изгодна оферта, ни се обадете!
Разполагаме с наши складове в София и Варна и осъществяваме доставки в страната.
тел: 0888416733
web: шперплат.com
shperplat.com
http://obiavidnes.com/obiava/61740/40-leva-za-list-vodoustoychiv-shperplat

8GB USB Flash
8GB USB Flash, Silicon Power Unique 530, водоустойчива
http://obiavidnes.com/obiava/61739/8gb-usb-flash

0877696928 -Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито
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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/61738/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/61737/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

16GB USB Flash
16GB USB Flash, Silicon Power Unique 530, водоустойчива
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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/61735/30-50-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/61734/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/61733/30-50-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/61732/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/61731/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ИКОНОМИСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕМИ
Търсим висшисти за разработване на теми за студенти от гр. СОФИЯ. Работата е подходяща за завършили
ИКОНОМИСТИ или студенти последна година.
ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА
Темите, които се разработват са за студенти, обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми. Моделите, които
се разглеждат в по-голямата си част са теоретични.
Обемът – броят на страниците зависи от задания и в повечето случай имат точно зададени изисквания.
Работата е за вкъщи и по-голямата част от комуникацията е по телефон или интернет.
Необходимо е да сте от София, защото част от литературата или заданията се взимат на място.
Заплащането е на брой разработени стандартни машинописни страници (1800 символа).
ИЗИСКВАНИЯ
- необходимо е добро познаване на материята
- необходимо е използване на печатна литература (библиотека)
- необходимо е стриктно спазване на изискванията за плагиатство
- владеенето на език е предимство
Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че можете да се справите с работата, моля
изпратете Вашата автобиография на: akademika@abv.bg или се обадете на 0888/ 739090.
http://obiavidnes.com/obiava/61730/ikonomisti-za-razrabotvane-na-temi

ИКОНОМИСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕМИ
Търсим висшисти за разработване на теми за студенти от гр. СОФИЯ. Работата е подходяща за завършили
ИКОНОМИСТИ или студенти последна година.
ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА
Темите, които се разработват са за студенти, обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми. Моделите, които
се разглеждат в по-голямата си част са теоретични.
Обемът – броят на страниците зависи от задания и в повечето случай имат точно зададени изисквания.
Работата е за вкъщи и по-голямата част от комуникацията е по телефон или интернет.
Необходимо е да сте от София, защото част от литературата или заданията се взимат на място.
Заплащането е на брой разработени стандартни машинописни страници (1800 символа).
ИЗИСКВАНИЯ
- необходимо е добро познаване на материята
- необходимо е използване на печатна литература (библиотека)
- необходимо е стриктно спазване на изискванията за плагиатство
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- владеенето на език е предимство
Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че можете да се справите с работата, моля
изпратете Вашата автобиография на: akademika@abv.bg или се обадете на 0888/ 739090.
http://obiavidnes.com/obiava/61729/ikonomisti-za-razrabotvane-na-temi

Флакон въздух под налягане
Флакон въздух под налягане, DataFlash, 400ml
http://obiavidnes.com/obiava/61728/flakon-vyzduh-pod-nalyagane

Комплект за почистване на мобилни телефони
Комплект за почистване на мобилни телефони, DataFlash
http://obiavidnes.com/obiava/61727/komplekt-za-pochistvane-na-mobilni-telefoni

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/61726/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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. - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/61725/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. - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
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http://obiavidnes.com/obiava/61724/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-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/61723/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/61722/detektivska-agenciya-star-0885350440

Комплект за почистване на цифрови фотоапарати
Комплект за почистване на цифрови фотоапарати, DataFlash
http://obiavidnes.com/obiava/61721/komplekt-za-pochistvane-na-cifrovi-fotoaparati

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
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http://obiavidnes.com/obiava/61720/detektivska-agenciya-star-0885350440

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

**0882551735*** - фини шпакловки. - гипсова шпакловка. - латекс. - топлоизолация. - обръщане
покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. - гипсова мазилка. пръскана мазилка. - м
***0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай pvc дограма и врати
с поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерални мазилки. -замазки. -зидария.
-бързо, корекно, разумни цени, гарантирано качество. -майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване
веднага.часно лице.0882551735 За контакт: МАЙСТОР-ЧАСНО ЛИЦЕ Тел: 0882551735
Тел: 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/61719/0882551735---fini-shpaklovki---gipsova-shpaklovka---lateks---toploizolaciya

Pad A4Tech X7-500MP Gaming Mouse Pad
Pad A4Tech X7-500MP Gaming Mouse Pad, 43.7х40 cm
http://obiavidnes.com/obiava/61718/pad-a4tech-x7-500mp-gaming-mouse-pad

ЕКСПРЕСНИ ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ/0877663995/Превоз на мебели,багаж БЕЗ ПОЧИВЕН
ДЕН/0898874253/ТОВАРНИ ТАКСИТА
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи - без почивен ден.Цялостен пренос на Вашето обзавеждане.
Транспортни услуги в София, страната и ЕС.Товарни превози с бордови микробуси и камиони с дължина на товарната
част до 4, 50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване цялостта на
Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси,
магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС.Регулярни превози до Гърция и Италия. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел: 02/4890390 / 0877663995 / 0898874253
http://valtrans.alle.bg
Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Превози на товари, стоки, машини, оборудване. Транспортиране на мебели,
багаж, покъщнина. Превози до всяка точка на страната и Европа. Товарни коли с обем до 20 куб.м. и 2,5 тона полезен
товар. Възможност за експресни доставки. ПРЕВОЗИ ОТ ВРАТА ДО ВРАТА. Автомобилите са снабдени с GPS
навигация. Сигурност за вашите стоки и товари. Тел: 0877663995 / 0898874253 / 02/4890390 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61717/ekspresni-transportni-uslugi0877663995prevoz-na-mebelibagaj-bez-pochiven-den0

Слушалки A4Tech MK-650
Слушалки A4Tech MK-650, тип "тапи", сиви
http://obiavidnes.com/obiava/61716/slushalki-a4tech-mk-650

Слушалки A4Tech RH-300
Слушалки A4Tech RH-300, безжични, Li-Ion батерия, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/61715/slushalki-a4tech-rh-300
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Земеделска земя купувам на изгодни цени
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, ДолнаМитрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник,
БялаСлатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлудуй, Мездра, Роман, Угърчин, Луковит, Сухиндол, Коевци, БялаРека,
СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с.
ХаджиДимитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода,
Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с.
ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей,
Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле,
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с.
КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с.
Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с.
Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с.
Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ.
Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района, категорията и
големината на парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов
http://obiavidnes.com/obiava/61714/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni

Кабел USB 3.0
Кабел USB 3.0, Aм -> Аж, 0.8m
http://obiavidnes.com/obiava/61713/kabel-usb-30

Кабел DisplayPort (м) - HDMI (м)
Кабел DisplayPort (м) - HDMI (м), 1.8m, HAMA 54594
http://obiavidnes.com/obiava/61712/kabel-displayport-m---hdmi-m

Преходник USB microB м / miniB ж
Преходник USB microB м / miniB ж, HAMA
http://obiavidnes.com/obiava/61711/prehodnik-usb-microb-m--minib-j

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

Видео заснемане Пловдив
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски балови Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор FULL HD Video GSM 0882870171
http://obiavidnes.com/obiava/61710/video-zasnemane-plovdiv

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/61709/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet
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Целутрон ЗА ОТСЛАБВАНЕ
Целутрон ЗА ОТСЛАБВАНЕ
електроимпулсен целутрон модел 2011 г.Грижа за вашето здраве, може да се използува и в домашни условия.
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.
Основни функции и режими на работа :
- Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
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 . Цена650лв
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/61708/celutron-za-otslabvane

Боксониера в Люлин 6 - цена 16500 EUR
Търсите ли си гарсониера в София? Този евтин апартамент се продава при това на невероятна цена! Проверете сами
дали ще намерите по изгоден апартамент в Люлин 6!
http://obiavidnes.com/obiava/61707/boksoniera-v-lyulin-6---cena-16500-eur

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/61706/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Две в едно бебешки колички
Имате ли нужда от колички в Пловдив на ниски цени? Посетете нашите предложение в нашият онлайн магазин
Bebeshkikolichki.com! В нашият е-магазин Bebeshkikolichki.com ще намерите огромен избор на детски дрехи .
http://obiavidnes.com/obiava/61705/dve-v-edno-bebeshki-kolichki

samo za porasnali
80 на час стандартен секс и френска, секса е с кондом френската може без свършване в устата ми или по тялото правя
и тройки с моя приятелка цената е 200 лв.за час имам терен
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http://obiavidnes.com/obiava/61704/samo-za-porasnali

samo za maje
80 на час стандартен секс и френска, секса е с кондом френската може без свършване в устата ми или по тялото правя
и тройки с моя приятелка цената е 200 лв.за час имам терен
http://obiavidnes.com/obiava/61703/samo-za-maje

samo za maje
80 на час стандартен секс и френска, секса е с кондом френската може без свършване в устата ми или по тялото правя
и тройки с моя приятелка цената е 200 лв.за час имам терен
http://obiavidnes.com/obiava/61702/samo-za-maje

SAMSUNG видео мониторинг система за бебета и малки деца
За поръчки моля обадете се на: 032-904-174 За допълнителни контакти: www.andi-bg.com
SAMSUNG видео мониторинг система за бебета и малки деца
Модел: SEW-3035
Цена: 179 евро (с ДДС)
Перфектно решение за модерното семейство. С помощта на тази система винаги можете не само да чуете, но и да
видите вашето бебе. Ето някои от по-важните функции и параметри на системата:
Аудио и видео наблюдение на вашето бебе;
Двупосочна аудио връзка между монитора и камерата (Two way talk) - може да говорите и да успокоите вашето бебе от
разстояние;
Обхват на връзката между камерата и монитора – 100м при пряка видимост;
Отлична видимост дори и при пълен мрак в помещението, благодарение на вграденото в камерата инфрачервено
осветление (ефективно до 3 метра);
Наблюдение през Skype и MSN (за Apple системи);
Eлегантен 3.5“ LCD монитор с резолюция 320x240 пиксела; вграден микрофон и говорител, захранване с адаптер или
вградена акумулаторна батерия, слот за SD карта – позволява видео запис с продължителност, зависима от капацитета
на картата;
Безжична камера - трансмисия 2.4 GHz, bandwidth 2Mbps, 1/4” CMOS сензор, 12 кад/сек с резолюция 640x480 (VGA), 20
кад/сек с резолюция 320x240, обектив 4.9mm, MJPEG видео формат; вграден микрофон и говорител, захранване с адаптер
или 3 „AA“ батерии;
Мониторът показва температурата в помещението с бебето, благодарение на вградения термометър в безжичната
камера;
Индикация за нивото на безжичния сигнал и аларма при излизане от обхват;
Вградена аларма;
Вградена нощна лампа в безжичната камера;
Аудио/Видео изход на монитора за свързване към телевизор;
Пакетът включва: 1 безжична цветна видеокамера, 1 LCD монитор с вграден безжичен приемник, 2 адаптера - за
захранване на камерата и монитора, USB кабел, компакт диск с USB driver и инструкции за експлоатация, RCA кабел,
комплект със 6 пластмасови държача за закрепване на кабели; 2 винта с дюбели за монтаж на камерата.
http://obiavidnes.com/obiava/61701/samsung-video-monitoring-sistema-za-bebeta-i-malki-deca

Дамски Дезодорант: Tom Tailor
100% Оригиналнa козметика
За да проверите наличността на този артикул, моля посетете страницата на този продукт:
http://www.vypros.com/28528/дамски-дезодорант-tom-tailor-цена-14-94-лв/
Марка: Tom Tailor
Цена: 14.94 лв.
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http://obiavidnes.com/obiava/61700/damski-dezodorant-tom-tailor

Дамски Дезодорант: Davidoff Цена: 40.95 лв
100% Оригиналнa козметика
За да проверите наличността на този артикул, моля посетете страницата на този продукт:
http://www.vypros.com/28535/дамски-дезодорант-davidoff-цена-40-95-лв/
Категория: Красота - Козметика За Жени - Дезодоранти
Марка: Davidoff
Цена: 40.95 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/61699/damski-dezodorant-davidoff-cena-4095-lv

Детективска агенция АЯКС Частен детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/61698/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

ИКОНОМИСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕМИ
Търсим висшисти за разработване на теми за студенти от гр. СОФИЯ. Работата е подходяща за завършили
ИКОНОМИСТИ или студенти последна година.
ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА
Темите, които се разработват са за студенти, обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми. Моделите, които
се разглеждат в по-голямата си част са теоретични.
Обемът – броят на страниците зависи от задания и в повечето случай имат точно зададени изисквания.
Работата е за вкъщи и по-голямата част от комуникацията е по телефон или интернет.
Необходимо е да сте от София, защото част от литературата или заданията се взимат на място.
Заплащането е на брой разработени стандартни машинописни страници (1800 символа).
ИЗИСКВАНИЯ
- необходимо е добро познаване на материята
- необходимо е използване на печатна литература (библиотека)
- необходимо е стриктно спазване на изискванията за плагиатство
- владеенето на език е предимство
Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че можете да се справите с работата, моля
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изпратете Вашата автобиография на: akademika@abv.bg или се обадете на 0888/ 739090.
http://obiavidnes.com/obiava/61697/ikonomisti-za-razrabotvane-na-temi

ИКОНОМИСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕМИ
Търсим висшисти за разработване на теми за студенти от гр. СОФИЯ. Работата е подходяща за завършили
ИКОНОМИСТИ или студенти последна година.
ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА
Темите, които се разработват са за студенти, обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми. Моделите, които
се разглеждат в по-голямата си част са теоретични.
Обемът – броят на страниците зависи от задания и в повечето случай имат точно зададени изисквания.
Работата е за вкъщи и по-голямата част от комуникацията е по телефон или интернет.
Необходимо е да сте от София, защото част от литературата или заданията се взимат на място.
Заплащането е на брой разработени стандартни машинописни страници (1800 символа).
ИЗИСКВАНИЯ
- необходимо е добро познаване на материята
- необходимо е използване на печатна литература (библиотека)
- необходимо е стриктно спазване на изискванията за плагиатство
- владеенето на език е предимство
Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че можете да се справите с работата, моля
изпратете Вашата автобиография на: akademika@abv.bg или се обадете на 0888/ 739090.
http://obiavidnes.com/obiava/61696/ikonomisti-za-razrabotvane-na-temi

ИКОНОМИСТИ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕМИ
Търсим висшисти за разработване на теми за студенти от гр. СОФИЯ. Работата е подходяща за завършили
ИКОНОМИСТИ или студенти последна година.
ОПИСАНИЕ НА РАБОТАТА
Темите, които се разработват са за студенти, обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми. Моделите, които
се разглеждат в по-голямата си част са теоретични.
Обемът – броят на страниците зависи от задания и в повечето случай имат точно зададени изисквания.
Работата е за вкъщи и по-голямата част от комуникацията е по телефон или интернет.
Необходимо е да сте от София, защото част от литературата или заданията се взимат на място.
Заплащането е на брой разработени стандартни машинописни страници (1800 символа).
ИЗИСКВАНИЯ
- необходимо е добро познаване на материята
- необходимо е използване на печатна литература (библиотека)
- необходимо е стриктно спазване на изискванията за плагиатство
- владеенето на език е предимство
Ако нашето предложение представлява интерес за Вас и считате, че можете да се справите с работата, моля
изпратете Вашата автобиография на: akademika@abv.bg или се обадете на 0888/ 739090.
http://obiavidnes.com/obiava/61695/ikonomisti-za-razrabotvane-na-temi

Дамски Дезодорант: Puma Цена: 15.42 лв
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100% Оригиналнa козметика
За да проверите наличността на този артикул, моля посетете страницата на този продукт:
http://www.vypros.com/28530/дамски-дезодорант-puma-цена-15-42-лв/
Категория: Красота - Козметика За Жени - Дезодоранти
Марка: Puma
Цена: 15.42 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/61694/damski-dezodorant-puma-cena-1542-lv

Детективска Агенция Инкогнито-София,Пловдив,Бургас,Варна
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/61693/detektivska-agenciya-inkognito-sofiyaplovdivburgasvarna

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/61692/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/61691/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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/61690/30-50-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/61689/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/61688/30-50-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/61687/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/61686/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Луксозни сватбени покани, подаръчета за гости, бутониери, тейбъл кратички, шаферски гривни,
украси и аксесоари
Ателие Фльонгата изработва луксозни сватбени покани, тейбъл картички, подаръчета за гости, бутониери, шаферски
гривни, булчински късмети, кутийки, табелки за маси и гости, украси, аксесоари за кръщене, сватба и рожден ден.
http://obiavidnes.com/obiava/61685/luksozni-svatbeni-pokani-podarycheta-za-gosti-butonieri-teybyl-kratichki-shafer

Детективски Услуги от Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателството....
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Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!
Разкриване на изневери-Частен Детектив Иван Иванов
е с дългогодишен професионален опит!
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирми
- Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация
- JPS системи за проучване и наблюдение
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/61684/detektivski-uslugi-ot-chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

Детективска Агенция Фокс- Детективски Услуги-Стара Загора
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/61683/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-stara-zagora

Детективска Агенция-Фокс- Детективски Услуги-Бургас
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
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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/61682/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-burgas

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/55043/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Фондация „Ейнджълс“ – безплатни очни прегледи
Фондация „Ейнджълс“ – безплатни очни прегледи
Безплатни очни прегледи за хора в неравностойно положение от Фондация „Ейнджълс“ – клон Стара Загора с
председател д-р Димитър Голев . Прегледите бяха извършени в гр. Димитровград в оптиките на Дойче Вижън на улица
„Патриарх Евтимий“1 и на булевард „България“ 6., а хората станали част от проекта „Зрение за всички „ са следните
: Милена Иванова Симеонова , Минка Вълчанова Вълева , Теодора Костадинова Даулева, Иванка Делчева Терзиева, Биляна
Николова Николова, Кирил Кирев Филипов, Иванка Живкова Желева, Тонка Димова Запрянова, Добри Живчев Желев,
Светлана Динева Динева, Никола Иванов Иванов, Колю Добрев Ламбрев, Митко Петков Димитров , Петър Петров
Димитров и Делчо Симеонов Делчев.
Защото заедно можем повече....
Повече информация можете да намерите на сайта ни www.foundationangels.org
http://obiavidnes.com/obiava/61681/fondaciya-eyndjyls--bezplatni-ochni-pregledi

Фондация Ейнджълс с нови членове в семейството!
Фондация Ейнджълс с нови членове в семейството!
Фондация Ейнджълс с нови два ангела Антоанета Николовска която е адвокат и дари дрехи на стойност 201 лв., и
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Виолета Тодорова- счетоводител в Ай Еф Джи Лизинг АД дари дрехи на стойност 251лв. Екипът на Фондация
Ейнджълс искрено им благодари и се надява и други да последват примера.Да бъдем по-добри и да помогнем на все
повече деца в нужда.
Защото заедно можем повече....
Повече информация можете да намерите на сайта ни www.foundationangels.org
http://obiavidnes.com/obiava/61680/fondaciya-eyndjyls--s-novi-chlenove--v-semeystvoto

Кредит “ Развитие „ до 100 000лв от Ай Еф Джи Лизинг АД
Кредит “ Развитие „ до 100 000лв от Ай Еф Джи Лизинг АД
Нуждаете се от покупка на жилище или имот? Искате финансиране с инвестиционна цел? Рефинансиране на текущо
задължение? …..или финансиране на строителство, довършителни работи, ремонт?......Ай Еф Джи Лизинг АД
office@ifgleasing.eu е вашата приятелска ръка…….Кредит Развитие – Индивидуал е предназначен за всички!!!
В зависимост от индивидуалните потребности на всеки наш клиент ще бъде изготвен най-добрият план за
финансиране. Времето за разглеждане на документите за кандидатстване е сведено до минимум с цел максимална
гъвкавост и бързина на финансиране.
Кандидатствайте сега и вземете своя допълнителен бонус!
Защото сме експертът в кредитирането!
За повече информация посетете нашите офиси или се свържете с нас на тел: 0700 19 120 , e-mail: office@ifgleasing.eu или
на www.ifgleasing.eu.
http://obiavidnes.com/obiava/61679/kredit--razvitie--do-100-000lv--ot-ay-ef-dji-lizing-ad

"Услугите на Western Union" вече и в офисите на "Ай Еф Джи Лизинг" АД".
"Услугите на Western Union" вече и в офисите на "Ай Еф Джи Лизинг" АД".
С грижа за своите клиенти „Aй Eф Джи Лизинг” АД вече предлага и услугите на Western Union в своите офиси. Western
union e компания за извършване на международни парични преводи. Компанията предлага максимално бързо изпращане и
получаване на пари от близки и роднини навсякъде по света. Работи с мрежа от около 470 000 представители в над 200
държави и провинции. Вече може да изпратите или да получите пари от своите близки навсякъде по света в офисите на
„Ай Еф Джи Лизинг” на следните адреси:
гр. София, ул. Бисер 16
гр. Бургас, ул. Княз Борис I 8
гр. Варна, ул. Габрово 26
Не изпускайте възможността да станете наш лоялен клиент и да се възползвате от преференциални условия за услугите
ни!
За повече информация: www.ifgleasing.eu
http://obiavidnes.com/obiava/61678/uslugite-na-western-union-veche-i-v-ofisite-na-ay-ef-dji-lizing-ad

Здравейте.аз.съм.млад.тъмнокос.на.27.годишен.от.софия.и.живея.от.люлин.едно.и.търся.спешно.да.се.запозная.със.младо
.и.неопитно.момиче.за.секс.забавления.предлагам.всякакви.стандартни.тип.удоволствия.желая.и.искам.да.лижам.за.едно.
сладко.и.малко.и.нежно.клиторче.всичко.това.предлагани.всякакви.услуги.са.ви.безплатни.правя.секс.за.без.финалсови.усл
овия.моля.за.повече.информация.свържете.се.от.петър.иванов.за.контакт.0877637211.0896262713.очаквам.те.милило.ко
те.давай:)))
http://obiavidnes.com/obiava/61677/zdraveyteazsymmladtymnokosna27godishenotsofiyaijiveyaotlyulinednoity

Най-хубавата почивка на море в Гърция!!
Най-хубавата почивка на море в Гърция ви очаква в семеен хотел Happy COLORS. Хотелът се намира в центъра на
курорта Ставрос в началото на Халкидики. Разположен е само на 1 минута пеша от централния плаж и на 20 метра от
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главната улица. През 2012 година, хотелът е реновиран изцяло. Местоположението му съчетава спокойствието на тиха
улица и близостта на плаж, заведения и магазини. Разгледайте апартаментите и стаите и си изберете вашата цветна
почивка на http://www.holiday-greece.info
За контакти: 0 88 69 61 888, holiday.greece@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/61676/nay-hubavata-pochivka-na-more-v-gyrciya

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

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/61675/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/61674/sigurna-rabota

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/61673/3d-proektirane

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/61672/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/61671/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи ,качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/61670/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Детективска агенция АЯКС-За нас няма нищо невъзможно-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/61669/detektivska-agenciya-ayaks-za-nas-nyama-nishto-nevyzmojno-0888135197

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
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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/61668/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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/61667/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/61666/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
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насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/61665/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция Аякс -Пловдив Стара Загора Ямбол Сливен
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
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/61664/detektivska-agenciya-ayaks--plovdiv-stara-zagora-yambol-sliven

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/61663/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/61662/detektivska-agenciya-star-0885350440
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„Главболгарстрой”
ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ има собствен центърът за професионално обучение на кадри, създаден през 2003г. Центъра за
обучения извършва обучения в следните специалности: основни и довършителни работи, кофражи, армировка и бетон,
зидария, мазилки и шпакловки, бояджийски работи, вътрешни облицовки и настилки, външни облицовки и настилки,
строително тенекеджийство, стоманобетони конструкции, метални конструкции, заваряване, сухо строителство,
дограма и стъклопоставяне, покриви, вътрешни В и К мрежи, външни В и К мрежи, пещостроителство, топлoтехника,
газова техника, машинисти на котли високо и ниско налягане, ел. инсталации, шлосерство, стругарство, строител на
пътища, магистрали и съоръжения към тях, машини и съоръжения за производство на строителни материали,
икономика и мениджмънт, бизнес – услуги, малък и среден бизнес, бизнес–администрация, продавач – консултант,
маркетингови проучвания, търговия, административно обслужване, текстообработване, пътно-строителна техника –
техник, водачи на ПСМ, подемно-транспортна техника с електрозадвижване/мото- и електрокарисити,
подемно-трансп. техника, монтирана на пътни транспортни средства/кранисти, пътно-строителна техника – монтьор,
строителен техник, геодезист, строително дърводелство, техник-озеленител.
http://obiavidnes.com/obiava/61661/glavbolgarstroy

Земеделска земя купувам на изгодни цени за област Варна
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, ДолнаМитрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник,
БялаСлатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлудуй, Мездра, Роман, Угърчин, Луковит, Сухиндол, Коевци, БялаРека,
СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с.
ХаджиДимитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода,
Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с.
ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей,
Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле,
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с.
КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с.
Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с.
Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с.
Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ.
Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района, категорията и
големината на парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов
http://obiavidnes.com/obiava/61660/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni-za-oblast-varna

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
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-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
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.
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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/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-

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
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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
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
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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.
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
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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

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
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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
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