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Автошкола Ел Ди Ес груп - Шофьорски курсове в София
Автошкола "Ел Ди Ес Груп" предлага шофьорски курсове за категория В на територията на град София. Инструктори с
дългогодишен опит в обучението на кандидат шофьори, нови и модерни автомобили, възможност за разсрочено
заплащане . Посетете ни на http://www.ldsgroupbg.com за повече информация.
http://obiavidnes.com/obiava/62395/avtoshkola-el-di-es-grup----shofyorski-kursove-v-sofiya

Отиди на почивка за малко пари, с оферти на промоции от megaqko.com
Отидете на море с изгодните оферти големи промоции от megaqko.com- един сайт за групово пазаруване. Вземете
ваучери на промоции за избраната от вас дестинация.
http://obiavidnes.com/obiava/62394/otidi-na-pochivka-za-malko-pari-s-oferti-na-promocii-ot-megaqkocom

Частна Детективска Агенция - Дискрет-Всичко което трябва да знаетеАгенцията 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/62393/chastna-detektivska-agenciya---diskret-vsichko-koeto-tryabva-da-znaete-

Търся работа в град Амстердам
На 23 години съм,семейна.Имам син на 3 години.Търся си легална работа в Амстердам с изкарване на документи.Както и
с осигурена квартира за мен,мъжа ми и детето.Досега не съм работила,но така се налага тъй като в България живот
няма и накрая на месец юли 2013 мислим да заминем за Амстердам.Очаквам вашите предложения за работа,а относно
езика говоря български и малко английски,турски език.Мъжът ми ще си търси работа в сферата на строителството или
нещо друго,а детето училище там.Моля за разбиране.Ако има някаква работа за мен и квартира обадете ми се.
http://obiavidnes.com/obiava/62392/tyrsya-rabota-v-grad-amsterdam

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
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E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/62391/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/62390/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/62389/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Квантов Анализатор - Биоскенер 37 подробни отчета
Квантов Анализатор - Биоскенер 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.
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/62388/kvantov-analizator---bioskener-37-podrobni-otcheta

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/62387/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
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www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/62386/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

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/62385/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane

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
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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/62384/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Найсер Дайсер Кухненско ренде
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/62383/nayser-dayser-kuhnensko-rende

Купувам земеделски земи в област Плевен, общините Кнежа, Червен бряг, Пордим, Левски
Купувам земеделски земи в област Плевен, община Кнежа - Бреница, Лазарово, Кнежа, община Червен бряг – Лепица,
Сухаче, Ракита, Телиш, Койнаре, Глава, Чомаковци, Девенци, Радомирци, Рупци, Горник, Червен бряг, община Левски и
Пордим на цени по договаряне. Купувам идеални части от наследствени земеделски имоти. Консултирам безплатно и
съдействам за подготовка на документите за сделка! Изплащам коректно договорената цена при подписване пред
Нотариус! Тел. 0888 74 92 17 и 0878 74 92 77 - Ивайло Диков
http://obiavidnes.com/obiava/62382/kupuvam-zemedelski-zemi-v-oblast-pleven-obshtinite-kneja-cherven-bryag-pordim-le

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

Страница 5/104

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.06.2013

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/62381/30-50-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/62380/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/62379/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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.Пловдив
http://obiavidnes.com/obiava/62378/3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски балови
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 Пловдив
http://obiavidnes.com/obiava/62377/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски балови
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 Пловдив
http://obiavidnes.com/obiava/62376/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

“Егида София” ЕАД извършва охранителна дейност и предлага:
- физическа охрана;
- охрана и сигурност на различни по мащаб масови и специализирани мероприятия:
- сигнално-охранителна дейност;
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- охрана на общински обекти.
Дружеството е лицензирано от МВР за осъществяване на охранителна дейност на територията на Република България.
http://obiavidnes.com/obiava/62375/egida-sofiya-ead-izvyrshva-ohranitelna-deynost-i-predlaga--fizicheska-ohrana

ПОДАРЪК ВЕЧЕРЯ – хотел Аквая *** (В. Търново)
Хотел АКВАЯ *** се намира в центъра на старата столица В. Търново. Ние Ви предлагаме специални промоции,
страхотна обстановка, уютно настаняване, паркинг, стилен ресторант, битова механа, добро обслужване от
квалифицирания персонал и всичко това на много изгодни цени.
При две поредни нощувки, за втората получавате ПОДАРЪК-ВЕЧЕРЯ (салата, основно и десерт) !
Включени са закуска, безплатен парникг, открит басейн, фитнес и WI-FI интернет.
http://akvaya.com/ - Вижте и другите ни актуални промоции!
Не пропускайте да посетите този уникално красив град - Велико Търново! А от многото хотели в Старата столица,
правилният избор за Вас е един: хотел АКВАЯ *** - ние Ви очакваме!
За контакти: 0889 044 744
0884 099 399
62 519 200

E – mail: akvaya@abv.bg

http://obiavidnes.com/obiava/62374/podaryk-vecherya--hotel-akvaya--v-tyrnovo

ФешънСтор предлага на своите клиенти голямо разнообразие от бижута Swarovski
Fashionstore. bg е онлайн магазин, в който може да откриете аксесоари за дома, да харесате стилни дрешки на своето
дете, или да изберете красиво бижу с марката Oliver Weber. Той е магазин, където може да се отпуснете в магията на
пазаруването. Основната цел на ФешънСтор е да предложи огромен избор от продукти на български производители.
http://obiavidnes.com/obiava/62373/feshynstor-predlaga-na-svoite-klienti-golyamo-raznoobrazie-ot-bijuta-swarovski

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/62372/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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
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http://obiavidnes.com/obiava/62371/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Geraka е онлайн магазин за радиатори за баня
Geraka е онлайн магазин в сферата на радиатори за баня със собствен внос и дистрибуция на продуктови линии
СТЪКЛЕНИ МИВКИ ЗА БАНЯ. Складовите наличности възлизат на над 45 000 вида.
http://obiavidnes.com/obiava/62370/geraka-e-onlayn-magazin-za-radiatori-za-banya

Animal pak - стани животно!
Цената, която плащаме всеки път когато влезнем в залата е за хранителни добавки, диетата, правиния режим на
хранене и здравата тренировка. Всичко останало оставете на Animal pak, защото в момента е супер цена.
http://obiavidnes.com/obiava/62369/animal-pak---stani-jivotno

Детективска Агенция Фокс - Детективски Услуги-24 ч.
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/62368/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-24-ch

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина

Страница 8/104

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.06.2013

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/62367/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413

Преси за коса
Изберете из между преса за коса със 100% качество от Shopinbg.com - дамският онлайн магазин. Предлагаме високо
качество преси за коса на най-ниски цени, директно от производител.
http://obiavidnes.com/obiava/62366/presi-za-kosa

Козметика от Monami
Monami. bg е български on-line магазин за козметика. При нас можете да намерите качествени продукти от областта
на парфюмерията, познати отдавна на българския пазар.
http://obiavidnes.com/obiava/62365/kozmetika-ot-monami

**0882551735*** - фини шпакловки. - гипсова шпакловка. - латекс. - топлоизолация. - обръщане
покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. - гипсова мазилка. пръскана мазилка. - м
0887232146
-ФИНИ ШПАКЛОВКИ.
-ГИПСОВА ШПАКЛОВКА.
-ЛАТЕКС БЯЛ И ЦВЕТЕН.
-ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ДО 1 ЕТАЖ.
-ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ PVC ДОГРАМА И ВРАТИ С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ.
-ГИПСОВА МАЗИЛКА.
-ПРЪСКАМА МАЗИЛКА.
-МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ.
-ЗАМАЗКИ.
-ЗИДАРИЯ.
-БЪРЗО,КОРЕКНО,ЦЕНИТЕ СЕ ДОГОВАРЯТ НА МАСТО.
-РАБОТИ СЕ ЧИСТО .
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-КАЧЕСТВОТО Е ГАРАНТИРАНО.
-МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОИТЕЛСТВОТО.
-ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА.
0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/62364/0882551735---fini-shpaklovki---gipsova-shpaklovka---lateks---toploizolaciya

Стоматологичен кабинет Иванови
ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ ИВАНОВИ осигурява модерни методи за лечение. В кабинета на д-р Георги Иванов процедурите,
които мога да Ви бъдат направени са: избелване на зъби (домашно и кабинетно), обтурации с фотокомпозити и с
глазйономерни цименти, кореново лечение, направа на мостове и корони, изработка на снемаеми протези (плакови и
силиконови), почистване на зъбен камък и полиране на зъби, орална и лицево-челюстна хирургия, козметична
стоматология. Записване и по НЗОК. Подробна информация и записвания: гр. София, ж.к Дружба, бл. 501, вх. 2, ет. 3, ап.
9, 02/ 978 89 30, 0898/ 921 211, 0885/ 825 398.
http://obiavidnes.com/obiava/62363/stomatologichen--kabinet--ivanovi

GF GTX TITAN
GF GTX TITAN, 6GB Asus GTXTITAN-6GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/62362/gf-gtx-titan

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/60969/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61160/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:
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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

Би Си Си Хандел - млечни произведения
БИ СИ СИ ХАНДЕЛ се занимава с производство на млечни изделия. Преработване на мляко, продуктова гама от краве,
биволско и овче мляко. Многообразие от сирена и кашкавали. Бяло българско саламурено сирене Елена, пастьоризирано
прясно мляко с различна масленост, кисело мляко Елена. Свежи млечни напитки в малки и големи разфасовки.
http://obiavidnes.com/obiava/62361/bi-si-si-handel---mlechni-proizvedeniya

Thermaltake Commander MS-I Snow Edition
Thermaltake Commander MS-I Snow Edition, бяла, USB3.0, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/62360/thermaltake-commander-ms-i-snow-edition

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/62359/30-50-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/62358/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/62357/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/62356/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/62355/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/62354/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

Thermaltake Level 10 GTS
Thermaltake Level 10 GTS, USB3.0, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/62353/thermaltake-level-10-gts

Thermaltake Chaser A71
Thermaltake Chaser A71, вградена HDD Docking Station, USB3.0, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/62352/thermaltake-chaser-a71

Захранване 530W
Захранване 530W, Thermaltake Smart, 80 Plus Bronze, ActivePFC
http://obiavidnes.com/obiava/62351/zahranvane-530w

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/ !
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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/62350/30-50-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/62349/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/62348/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Захранване 630W
Захранване 630W, Thermaltake Smart, 80 Plus Bronze, ActivePFC
http://obiavidnes.com/obiava/62347/zahranvane-630w

Захранване 730W
Захранване 730W, Thermaltake Smart, 80 Plus Bronze, ActivePFC
http://obiavidnes.com/obiava/62346/zahranvane-730w

Захранване 650W
Захранване 650W, Thermaltake EVO BLUE 2.0, 80 Plus GOLD, ActivePFC, модулно
http://obiavidnes.com/obiava/62345/zahranvane-650w

Захранване 750W
Захранване 750W, Thermaltake EVO BLUE 2.0, 80 Plus GOLD, ActivePFC, модулно
http://obiavidnes.com/obiava/62344/zahranvane-750w

TP-Link TL-WR1043ND
TP-Link TL-WR1043ND, нарушен търговски вид, MIMO Wireless-N Router + 4Port Gigabit Switch, 1xUSB, 3 антени
http://obiavidnes.com/obiava/62343/tp-link-tl-wr1043nd

Водно охлаждане за процесор
Водно охлаждане за процесор, Thermaltake Water 2.0 Performer, съвместимо с Intel LGA2011/1366/1155/1156 & AMD

Страница 13/104

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.06.2013

FM1/AM3(+)/AM2(+)
http://obiavidnes.com/obiava/62342/vodno-ohlajdane-za-procesor

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ-АЯКС-ИЗНЕВЕРИ ПРОУЧВАНЕ СПРАВКИ
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/62341/detektivska-agenciya-ayaks-izneveri-prouchvane-spravki

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи http://detective-bg.com
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/62340/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--httpdetective-bgcom

Детективска Агенция Бургас Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
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- 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/62339/detektivska-agenciya-burgas-foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Детективска Агенция Фокс-Детективи-0888400413
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/62338/detektivska-agenciya-foks-detektivi-0888400413

Всички видове нагреватели
Предлагаме производство на всички видове нагреватели по предварително зададен от клиента модел. Произвеждаме
всякакви разновидности тръбни нагреватели, миканитови нагреватели, кварцови нагреватели, патронни нагреватели,
силиконови нагреватели, http://www.nagrevatel.eu керамични нагреватели, барабанни нагреватели, спирални нагреватели,
инфрачервени нагреватели, резистори, реотани, бързо нагряващи нагреватели, продажба на висококачествени кварцови
тръби, продажба на оригинални патронни и спирални нагреватели, продажба на кантал. Производство на всякакви
специфични видове нагреватели. http://www.nagrevatel.eu
http://obiavidnes.com/obiava/62337/vsichki-vidove-nagrevateli
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Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества
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 Пловдив
http://obiavidnes.com/obiava/62336/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva

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.Пловдив
http://obiavidnes.com/obiava/62335/3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Всички видове нагреватели
Предлагаме производство на всички видове нагреватели по предварително зададен от клиента модел. Произвеждаме
всякакви разновидности тръбни нагреватели, миканитови нагреватели, кварцови нагреватели, патронни нагреватели,
силиконови нагреватели, http://www.nagrevatel.eu керамични нагреватели, барабанни нагреватели, спирални нагреватели,
инфрачервени нагреватели, резистори, реотани, бързо нагряващи нагреватели, продажба на висококачествени кварцови
тръби, продажба на оригинални патронни и спирални нагреватели, продажба на кантал. Производство на всякакви
специфични видове нагреватели. http://www.nagrevatel.eu
http://obiavidnes.com/obiava/62334/vsichki-vidove-nagrevateli

Ремонт на покриви в цялата страна.
- Ремонт на покриви
- Хидроизолация
- Пренареждане на керемиди
- Поставяне на хоризонтални и вертикални улуци
- Водосточни тръби
- Битумни керемиди
- Повдигане на тавански стай
- Изграждане на нови покривни конструкции
- Тенекеджийски услуги
- Измазване на капаци и комини
- На добра цена и гаранция
- Тел:0895460909
- Тел:0897950127
РАБОТИМ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
http://obiavidnes.com/obiava/62333/remont-na-pokrivi-v-cyalata-strana

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
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http://obiavidnes.com/obiava/62332/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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/62331/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/62330/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/62329/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
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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/62328/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/62327/shkoli-za-modeli-i-manekeni-ot-businessbg

Стокови борси, тържища от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Стокови борси, тържища, складове, помещения под наем
от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/62326/stokovi-borsi-tyrjishta-ot-businessbg

Интернет търговия от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Интернет търговия, каталожна търговия, дистрибуция
от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/62325/internet-tyrgoviya-ot-businessbg

Извозване на биологични отпадъци от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Извозване на биологични отпадъци от
бизнес каталог N1 в България

BUSINESS.bg -

http://obiavidnes.com/obiava/62324/izvozvane-na-biologichni-otpadyci-ot-businessbg

Извозване на медицински отпадъци от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Извозване на медицински отпадъци от
бизнес каталог N1 в България

BUSINESS.bg -

http://obiavidnes.com/obiava/62323/izvozvane-na-medicinski-otpadyci-ot-businessbg

Извозване на строителни отпадъци от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Извозване на строителни отпадъци от
бизнес каталог N1 в България

BUSINESS.bg -

http://obiavidnes.com/obiava/62322/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-ot-businessbg

ЖП - гари от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност ЖП - гари от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/62321/jp---gari-ot-businessbg

Детски Кът Варна 1 юни
Здравейте
Скъпи Родители,
Само сега за празника на вашите деца Детски Кът Варна представя новата си промоция - от 3 юни до 30 юни.
Регистрирайте се в нашият уебсайт и ще получите ваучер за отсъпка 50% при закупуване на карта Детски Кът.
Предлагаме предплатени карти от 10, 15 или 20 лв стандартни цени които с нашата специална промоция можете да
закупите с намаление 50%.
http://detskikat.com/register.php
Регистрацията е напълно безплатна.
Очакваме ви!
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Поздрави
Детски Кът Варна
Морската градина Варна
0895 610 654
http://obiavidnes.com/obiava/62320/detski-kyt-varna-1-yuni

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

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/62319/aviokompanii-i-aerogari-ot-businessbg

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ - Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/62318/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv---plovdiv

Събиране на вземания, дългове и финансова информация
Събиране вземания, дългове, посредничество изкупуване дългове, ипотеки, посредничество при рефинансиране и
кредитиране
Дължат Ви пари–Ние сме с Вас !
Събиране на просрочени вземания от длъжниците.
а/ Проверка финансовото състояние на длъжника;
б/ Лични контакти с длъжника и с кредитора;
в/ Подписване на договори за изплащане на вземането.
1. Финансова помощ и посредничество при кредитиране.
2. Посредничество при рефинансиране,
3. Изкупуване на дългове. Изкупуване изкупуване ипотеки – посредничество.
4. Правни консултации - банкови проблеми, проблеми с кредити, трудови спорове, търговски дела, проблеми с недвижими
имоти, фирмени договори, съдебно и извънсъдебно събиране на вземания, семейни проблеми, наследствени проблеми,
глоби, наказания, проблеми с администрации и институции – държавни и общински, ипотеки, запори, възбрани и други.
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5. Поемане цялостното събиране на задължения.
6. Бизнес съвети и услуги за бизнеса.
Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24
www.turgovebg.com
E-mail: turgove.bg@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54463/sybirane-na-vzemaniya-dylgove-i-finansova-informaciya

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

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/62317/pristanishta-za-yahti-i-lodki-ot-businessbg

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

BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в

http://obiavidnes.com/obiava/62316/pytna-pomosht-ot-businessbg

Таксиметрови услуги от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Таксиметрови услуги от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1
в България
http://obiavidnes.com/obiava/62315/taksimetrovi-uslugi-ot-businessbg

Пристанищни услуги от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Пристанищни услуги от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1
в България
http://obiavidnes.com/obiava/62314/pristanishtni-uslugi-ot-businessbg

Пътнически превозвачи от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Пътнически превозвачи от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/62313/pytnicheski-prevozvachi-ot-businessbg

Използвайте храни от био магазин касида
Ако планувате да поддържате храносмилането си био магазин в Пловдив Bio.kasida.bg за здраве и дълголетие и на изгодни
цени ще ви намери специфичните вкусове на потребители ! За повече информация в интернет страница ни !
http://obiavidnes.com/obiava/62312/izpolzvayte-hrani-ot-bio-magazin-kasida

Извънгабаритни товари от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Извънгабаритни товари от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/62311/izvyngabaritni-tovari-ot-businessbg

Автовози от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Автовози от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/62310/avtovozi-ot-businessbg
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Превоз на животни от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Превоз на животни от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/62309/prevoz-na-jivotni-ot-businessbg

Хладилен транспорт от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Хладилен транспорт от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1
в България
http://obiavidnes.com/obiava/62308/hladilen-transport-ot-businessbg

Митнически услуги, складиране от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Митнически услуги, складиране от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/62307/mitnicheski-uslugi-skladirane-ot-businessbg

Групажни превози от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Групажни превози от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/62306/grupajni-prevozi-ot-businessbg

Насипни товари от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Насипни товари, Автоцистерни, превоз на контейнери от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/62305/nasipni-tovari-ot-businessbg

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

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Лесни и бързи кредити от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60346/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

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

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

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

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

Компютърни курсове по програма ,, Аз мога повече” !
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Кеймбридж Център предлага на своите клиенти безплатни компютърни курсове ( ключова компетентност 4 – дигитална
компетентност) по програма ,,Аз мога повече’’:
1.
2.
3.
4.
5.

Компютърна грамотност 1-ниво ( Windows, Word, Excel, Internet )
Компютърна грамотност 2-ниво (Windows, Word, Excel, Power Point, Access )
Офис асистент ( Word, Excel, Access, Power Point, Outlook )
Adobe Photoshop, CorelDraw
Графичен и Уеб дизайн

Малки групи, обръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за
курсистите време (дневни, вечерни, съботно-неделни).
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56, тел: 042/637389; 0895/622468
E-mail: cambridge_center@abv.bg
уебсайт: http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62304/kompyutyrni-kursove-po-programa--az-moga-poveche-

Градски транспорт от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Градски транспорт от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/62303/gradski-transport-ot-businessbg

Речен транспорт от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Речен транспорт от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/62302/rechen-transport-ot-businessbg

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

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/62301/jelezopyten-transport-ot-businessbg

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/62300/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/62299/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/62298/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Сухопътен транспорт от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Сухопътен транспорт от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/62297/suhopyten-transport-ot-businessbg

Морски транспорт от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Морски транспорт от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/62296/morski-transport-ot-businessbg

Вътрешен транспорт от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Вътрешен транспорт от BUSINESS.bg - бизнес каталог
N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/62295/vytreshen-transport-ot-businessbg

Въздушен транспорт от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Въздушен транспорт от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1
в България
http://obiavidnes.com/obiava/62294/vyzdushen-transport-ot-businessbg

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/62293/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/62292/30-50-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 !
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Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/62291/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/62290/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/62289/inkubatori-za-lyupene-na-yayca---izgodni-ceni

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

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/62288/mejdunaroden-transport-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.
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4. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/62287/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
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0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/62286/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/62285/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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

БЕЗ капене
Без стълба
по-малко разходи
по-малко време
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- по-малко напрежение
Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/62284/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/62283/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Повече енергия, по-остър ум и мотивация с 1 m r
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1 m r е иновативен продукт, който ви осигурява непрекъсната васкуларизация. Ще усетите тялото си по-силно,
по.издръжливо и с повече мускулна маса.
http://obiavidnes.com/obiava/62282/poveche-energiya-po-ostyr-um-i-motivaciya-s-1-m-r

ATX
ATX, CoolerMaster Silencio 450, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/62281/atx-coolermaster-silencio-450-cherna-bez-zahranvane

ACME MS10
ACME MS10, мини, оптична (1000dpi), черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/62280/acme-ms10

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/62279/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni-za-oblast-varna

Земеделска земя купувам на изгодни цени за обл.Русе,ШУМЕН,Търговище,Силистра,Разград
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, ДолнаМитрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник,
БялаСлатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлудуй, Мездра, Роман, Угърчин, Луковит, Сухиндол, Коевци, БялаРека,
СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с.
ХаджиДимитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода,
Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с.
ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей,
Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле,
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с.
КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с.
Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с.
Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с.
Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ.
Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района, категорията и
големината на парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов
http://obiavidnes.com/obiava/62278/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni-za-oblruseshumentyrgovishtesilistraraz

ACME MW12
ACME MW12, мини, оптична (1000dpi), безжична, компактен USB приемател
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http://obiavidnes.com/obiava/62277/acme-mw12

Noctua NH-U14S
Noctua NH-U14S, LGA2011/1155/1156 & AMD FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2
http://obiavidnes.com/obiava/62276/noctua-nh-u14s

Amino x - развии анаболичния си потенциял
Amino x на световния лидер производител на най-добрите хранителни добавки за културисти и бодибилдъри, спортисти
BSN. Последната и най-нова формула е хит на пазара.
http://obiavidnes.com/obiava/62275/amino-x---razvii-anabolichniya-si-potenciyal

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.Пловдив
http://obiavidnes.com/obiava/62274/3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/59414/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

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/62273/tovarni-prevozi

InSighting група за личностно развитие 05.06.2013
Подарете си възможността да бъдете себе си сред хора, които вибрират на вашата честота и изповядват Различния
мироглед на живеене
Заповядайте на:
05 юни - 19 часа
и станете част от магията да си Инсайтър ;)
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ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.bg
http://www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/62272/insighting-grupa-za-lichnostno-razvitie--05062013

"Балканско ехо" ЕООД
БАЛКАНСКО ЕХО ЕООД притежава и управлява три самостоятелни завода за производство на товароподемни системи
и техни компоненти. Сред основните продукти са електротелфери от 0,5 t. до 32 t., включително и такива
взривозащитени от 1 t. до 16 t., с монорелсови и кранови механизми на придвижване, статични. Също така и комплектни
кранови системи – мостови, висящи, стоящи и конзолни кранове с плавно придвижване с честотно управление. В
качествената продукция има и трифазни асинхронни електродвигатели с вградена спирачка, телферни
електродвигатели, електродвигатели с външен ротор. Адрес за контакти: 5460 село Кръвеник, община Севлиево, тел.:
067302 220, 0885 000 555, www.balkanskoecho.com.
http://obiavidnes.com/obiava/62271/balkansko-eho-eood

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/62270/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Спедиторски услуги от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Спедиторски услуги от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1
в България
http://obiavidnes.com/obiava/62269/speditorski-uslugi-ot-businessbg

Транспортни услуги от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Транспортни услуги от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/62268/transportni-uslugi-ot-businessbg

Продава урегулирани поземлени имоти
Урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно застрояване и поземлени имоти – лозя и ниви, находящи се в гр.
Мартен, гр. Ветово, гр. Сеново и с. Смирненски. Всичките УПИ са с лице на улица, като някои са ъглови и с лице на две
улици. Има възможност за обединяване на две УПИ в едно. Всичките ПИ са от трета категория с лице на полски път.
Има възможност за обединяване на две и три ПИ в един. Имотите се намират в райони с добри показатели. За повече
информация и оферта: 082/ 82 52 20; 0888 683 375; 0882 532 919
http://obiavidnes.com/obiava/62267/prodava-uregulirani-pozemleni-imoti

Продава апартаменти, ателиета, магазини, паркоместа
Продава апартаменти, ателиета, магазини, паркоместа, ресторант на две нива и складови помещения в новопостроена
сграда в гр. Русе. Сградата е газифицирана. Има съществуваща интернет връзка и съгласно сключен договор с БТК се
поставят телефонни постове в сградата. За повече информация можете да се обадите на
082/ 82 52 20; 0888 683 375; 0882 532 919 или да посетите сайта на фирмата http://www.property-commercial.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/62266/prodava-apartamenti-atelieta-magazini-parkomesta

Продава подземни паркоместа в ж.к. Люлин 1
Продава подземни паркоместа в ж.к. Люлин 1, бл. 002 /до Фантастико/. Възможност за разсрочено плащане. За повече
информация и оферта: irena_pancheva@mail.bg; office@rali2003.com; 02/962 01 18; 02/962 01 40; 0888 149 057; 0888 683
375; 0885 557 553

Страница 31/104

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.06.2013

http://obiavidnes.com/obiava/62265/prodava-podzemni-parkomesta-v-jk-lyulin-1

Строител продава шоурум в ж.к. Люлин 1
Строител продава шоурум в ж.к. Люлин 1 в близост до бул.“Сливница“. Сградата е луксозно изпълнена на два етажа с
общо РЗП 370 кв.м. Под сградата има подземен паркинг със 17 паркоместа с обща площ 550 кв.м. Има възможност
шоурумът и подземния паркинг да се закупят заедно или отделно. Възможност за разсрочено плащане. За повече
информация и оферта: irena_pancheva@mail.bg; office@rali2003.com 02/962 01 18; 02/962 01 40; 0888 149 057; 0888 683
375; 0885 557 553
http://obiavidnes.com/obiava/62264/stroitel-prodava-shourum-v-jk-lyulin-1

Собственик продава парцел в ж.к. Люлин 7
Собственик продава парцел за обществено обслужващо застрояване в ж.к. Люлин 7 – 790 кв.м. Кота корниз- 10 м.
Теренът е равен. За повече информация и оферта: irena_pancheva@mail.bg; office@rali2003.com; 02/962 01 18; 02/962 01
40; 0888 149 057; 0888 683 375; 0885 557 553
http://obiavidnes.com/obiava/62263/sobstvenik-prodava-parcel--v-jk-lyulin-7

Собственик продава апартаменти в Равда
Собственик продава апартаменти в Равда, на първа линия от морето. Апартаментите са тип мезонет, обзаведени
луксозно. На първия етаж е разположена просторна дневна с френски прозорец, извеждащ на тераса. Трапезарията и
кухненския бокс са на същия етаж и са продължение на дневната. Има един санитарен възел. На втория етаж са
разположени две спални помещения и една баня с тоалетна. Спалните са с изглед- едната на изток, другата на запад. И
двете помещения имат тераси. Апартаментите разполагат и с една голяма тераса за барбекю на втория етаж, на
която се излиза от коридора. Общата площ на един апартамент е 121 кв.м. За повече информация и оферта:
irena_pancheva@mail.bg; office@rali2003.com; 02/962 01 18; 02/962 01 40; 0888 149 057; 0888 683 375; 0885 557 553
http://obiavidnes.com/obiava/62262/sobstvenik-prodava-apartamenti-v-ravda

Собственик продава три съседни парцели в с. Божурец
Собственик продава три съседни парцели в с. Божурец, общ Каварна – 682 кв.м, 692 кв.м., 525 кв.м. Регулация, ниско
строителство. Парцелите са в близост до новостроящото се голф игрище. Два от тях са с обща граница и са с площ
около 1400 кв.м. Третият е 525 кв.м. За повече информация и оферта irena_pancheva@mail.bg; office@rali2003.com; 02/962
01 18; 02/962 01 40; 0888 149 057; 0888 683 375; 0885 557 553
http://obiavidnes.com/obiava/62261/sobstvenik-prodava-tri-sysedni-parceli-v-s-bojurec

Собственик продава парцел в гр. Бяла
Собственик продава парцел в гр. Бяла, обл. Варна – 2307кв.м. Парцелът е с ток, вода, канал и с лице на две улици. Вижда
се морето. Възможно е ниско жилищно застрояване- хотел до 3 етажа или няколко къщички. За повече информация и
оферта irena_pancheva@mail.bg; office@rali2003.com ; 02/962 01 18; 02/962 01 40; 0888 149 057 ; 0888 683 375; 0885 557
553
http://obiavidnes.com/obiava/62260/sobstvenik-prodava-parcel-v-gr-byala

Немска автоматична машина за СТИРОПОР
Немска автоматична машина за СТИРОПОР с автоматично зареждане, отваряне , затваряне,вадене на блок и т.н. за
2 размера блокове - 1,25 х0,50х4,00 метра и 1,00х0,50х4,00 метра , като по-малкия размер във височина се постига с
оригинална нарязана паропропускаща алуминиева плоча 0,25х0,50х4,00 метра , която се поставя на дъното на машината.
Комплекта включва също пакетираща машина и нарязваща машина за блоковете. Цената за комплекта машини е 35 000
лева без ДДС . тел. 0887 303 307
http://obiavidnes.com/obiava/62259/nemska-avtomatichna--mashina--za-stiropor

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
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2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/62258/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества
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 Пловдив
http://obiavidnes.com/obiava/62257/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva

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.Пловдив
http://obiavidnes.com/obiava/62256/3d-proektirane-i-interioren-dizayn

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/62255/30-50-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/62254/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/62253/30-50-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/62252/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/62251/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/62250/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/62249/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet
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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/62248/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Озонатор- S600/за въздух и вода/
Озонатор- S600/за въздух и вода/
Озонът действа вътре в организма, осигурява общо прочистване и тонизиране.
Озонът от години се използва за опресняване на въздуха, дезинфекция на въздух и вода, бързо и ефективно
елиминиране на болестотворни бактерии и микроорганизми, неприятни миризми и др.
Озониране на вода - Озонаторите обогатяват водата на кислород, която я прави много полезна. Ежедневното потапяне
във вана с озонирана вода зарежда енергийно човешкия организъм.
Озонотерапия във вид на приемане на 2-3 чаши на ден озонирана вода вътрешно, се препоръчва за заболявания на
чревния тракт.
за 1 – 3 минути:се разграждат миризмите и 80% от всичкия остатъчен хлор във водата; в продължение на 3 – 5
минути се разграждат 100% от остатъчните пестициди на плодовете и зеленчуците
третиране с озонирана вода за 5 – 15 секунди се убиват 99.99% от наличните бактерии. за 20 – 50 секунди се
убиват плесените и се удължава срока на съхранение на плодове, зеленчуци, живи цветя;
Увеличаването на кислорода в кръвта активира мозъка, подобрява самочувствието, работата на сърцето и белите
дробовеи др. Цена 128лв
модел-YL-S600
100-120V/220-240V AC
Консумация на енергия -6w
размер- 21.60*22.00*8.55cm
озонът изход-400mg/h
LED дисплей
С отброяването метра.
часовник10', 15', 20', 30', 60' ,90'
нето тегло-600g
произход-Китай
прочете повече в 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/62247/ozonator--s600za-vyzduh-i-voda

Квантов анализатор-37 теста за вашето здраве
Страница 35/104

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.06.2013

Квантов анализатор-37 теста за вашето здраве
Ако искате да проследите вашето здравословно състояние или имате право да извършвате диагностична дейносттова е вашето решение,нов модерен биоскенер.
магнитно-резонансен био скенер е еднакво удобен, както за профилактична бърза диагностика в консултативни
медицински пунктове, центрове за здраве и красота, билкови аптеки, магазини за хранителни добавки и др., така и
за лична и семейна превантивна диагностика у дома.
Апаратът "Био Анализатор" е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Био Скенерът 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.
Високотехнологичния уред Био 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 240 показателя за Вашето
здраве и ще бъдат отчетени най-ранни признаци на клетъчна промяна в органите и тъканите.
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език, преводът е адаптиран към Европейската
медицинска терминология и е съобразен с характеристиките на параметрите, представени от физиологична и клинична
гледна точка, с добавени препоръки за клинична практика от научен лекарски екип.
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.
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език.Цена 720лв
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/62246/kvantov-analizator-37-testa-za-vasheto-zdrave

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/62245/30-50-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/62244/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/62243/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/62242/0877696928--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
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-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/62241/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

За повишаване на издръжливостта и мощ при тренировки.
Изпитай удоволствието от фитнеса чрез Triazole. Добавката, която ще ви направи истински зверове в залата за спорт.
Повиши тестостерона и обуздай силата.
http://obiavidnes.com/obiava/62240/za-povishavane-na-izdryjlivostta-i-mosht-pri-trenirovki

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/62239/ured-za-systaryavane-na-alkoholvolcano-expert---svetoven-hit-ultrazvukov-ured-

Квантов Анализатор-Био скенер
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
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анализ, дава здравния статус на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от сто показатели за Вашето
здраве и ще бъдат отчетени най-ранни признаци на клетъчна промяна в органите и тъканите.
Дори да има единични клетки с патологични промени, анализаторът може да улови промените на тези клетки и да
прогнозира болестта, като по този начин дава възможност да предотвратите различните хронични заболявания.
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.

Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/62238/kvantov-analizator-bio-skener

Пейнт Зуум
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
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http://obiavidnes.com/obiava/62237/peynt-zuum

21.5" (54.61 cm) AOC e2250Swdnk
21.5" (54.61 cm) AOC e2250Swdnk, FULL HD LED, 5ms, 20 000 000:1 200cd/m2, DVI, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/62236/215-5461-cm-aoc-e2250swdnk

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/62235/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Детективска агенция Дискрет--Велико Търново
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/62234/detektivska-agenciya-diskret--veliko-tyrnovo

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
discretdetectivebg@gmail.com
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http://obiavidnes.com/obiava/62233/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas--

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/62232/detektivska-agenciya-foks-razberete-cyalata-istina-ot-profesionalni-detektivi

Детективск
Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!
Разкриване на изневери-Частен Детектив Иван Иванов
е с дългогодишен професионален опит!
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирми
- Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация
- JPS системи за проучване и наблюдение
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/62231/detektivska-agenciya--detektivski-uslugi-ivan-ivanov
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Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/62230/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413-uslugi-za-cyalata-strana

21.5" (54.61 cm) AOC e2260Pwhu
21.5" (54.61 cm) AOC e2260Pwhu, FULL HD LED, 2ms, 20 000 000:1 250cd/m2, HDMI & DVI, колонки, 4-портов USB хъб,
черен, TCO 5.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/62229/215-5461-cm-aoc-e2260pwhu

23" (58.42 cm) AOC e2350Shk
23" (58.42 cm) AOC e2350Shk, FULL HD LED, 2ms, 20 000 000:1 250cd/m2, DVI & HDMI, колонки, черен, TCO 5.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/62228/23-5842-cm-aoc-e2350shk

Избери последните тенденции при креатина
Креатин е веществото познато на всички спортуващи не като бензин или дизел, а като керосин! Толкова мощен и дава на
всички страшно много сила във всеки спорт!
http://obiavidnes.com/obiava/62227/izberi-poslednite-tendencii-pri-kreatina

23" (58.42 cm) AOC e2343Fi
23" (58.42 cm) AOC e2343Fi, FULL HD LED, 2ms, 20 000 000:1 250cd/m2, HDMI, iPhone/iPod докинг станция, колонки,
черен, TCO 5.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/62226/23-5842-cm-aoc-e2343fi

Canon i-SENSYS MF8040Cn
Canon i-SENSYS MF8040Cn, цветен лазерен принтер/копир/скенер, 8/12стр/мин, 2400x600dpi, ADF, 128MB, Lan & USB, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/62225/canon-i-sensys-mf8040cn

Рибарица - рай за риболовците
Едно прелестно райско кътче, спотаено в полите на Стара планина е местността Рибарица. Тук може всеки да избяга за
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няколко дни, да се слее с природата и да се заобиколи от приятни дейности. Една от любимите занимавки на
курортистите е риболова. Река Бели Вит, предоставя множество възможност за всеки почитател на риболова,
специалист или начинаещ такъв. Не са малко и притоците на реката в Рибарица, където почти никои няма да си тръгне,
неудовлетворен от улова.
http://obiavidnes.com/obiava/62224/ribarica---ray-za-ribolovcite

Canon i-SENSYS MF8080Cw
Canon i-SENSYS MF8080Cw, цветен лазерен принтер/копир/скенер/факс, 8/12стр/мин, 2400x600dpi, ADF, 128MB, WiFi
802.11g & Lan, USB, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/62223/canon-i-sensys-mf8080cw

Местност Царичина край Рибарица
Като цяло сред най-големите атракции за туристите и отсядащите в Рибарица е резервата Царичина, в близост до него
са и резервати Боатин, разположен на югозапад и „Козя стена“, разположен на югоизток.
http://obiavidnes.com/obiava/62222/mestnost-carichina-kray-ribarica

WELD-ON SG4 хлороформ лепило за плексиглас с вискозитет, близък до водния, за лесно и
прецизно нанасяне
Хлороформното лепило WELD-ON SG4 се продава в онлайн магазин Залепи БГ. То с доказани свойства и е най-доброто за
лепене на плексиглас, полистирен, поликарбонат, PETG и други.
http://obiavidnes.com/obiava/62221/weld-on-sg4-hloroform-lepilo-za-pleksiglas-s-viskozitet-blizyk-do-vodniya-za-le

История на Кървавото кладенче и Рибарица
За всички почитатели на историческите местности, които носят духа на българското минало, сега ще разкажем
историята на местност Костина, разположена в близост до село Рибарица. Някога много отдавна на 15 май 1876 година
по тези земи, бил предаден и убит Георги Бенковски, един от водачите на Априлското въстание.
http://obiavidnes.com/obiava/62220/istoriya-na-kyrvavoto-kladenche-i-ribarica

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/62219/sigurna-rabota

bio.kasida.bg/category/hlqb-s-kvas-33
Нашата уеб страница предоставя специално за здравословно живеещите ни клиенти . Докоснете се до истински
народния хляб на супер цени !
http://obiavidnes.com/obiava/62218/biokasidabgcategoryhlqb-s-kvas-33

БЪРЗА ЦЕНА , ВЗЕМЕТЕ ПАРИ ЗА ЗЕМЯ !
„ПРОГРЕС ПАРТНЪРС” -Купува земеделска земя на най-висока цена в област Перник ПОЗВЪНЕТЕ СЕГА ! в общините :
Перник , Брезник , Радомир ,Трън ,Земен и Ковачевци. За обл.Кюстендил и Благоевград – във всички общини, избирателно
обработваеми площи. Пълна ,компетентна ,юридическа и финансова помощ за изготвяне на необходимите документи по
сделките.Осигурен транспорт. Арендова земя в общ.Радомир.За повече информация тел. 0878582388 , 0884591516
,0886553600 ел.поща: arenda.bg@abv.bg раб.време 8.30-19.30 делнични дни 10.00-18.00 /почивни-дни
http://obiavidnes.com/obiava/62217/byrza--cena---vzemete--pari-za-zemya-

БЪРЗА ЦЕНА , ВЗЕМЕТЕ ПАРИ ЗА ЗЕМЯ !
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„ПРОГРЕС ПАРТНЪРС” -Купува земеделска земя на най-висока цена в област Перник ПОЗВЪНЕТЕ СЕГА ! в общините :
Перник , Брезник , Радомир ,Трън ,Земен и Ковачевци. За обл.Кюстендил и Благоевград – във всички общини, избирателно
обработваеми площи. Пълна ,компетентна ,юридическа и финансова помощ за изготвяне на необходимите документи по
сделките.Осигурен транспорт. Арендова земя в общ.Радомир.За повече информация тел. 0878582388 , 0884591516
,0886553600 ел.поща: arenda.bg@abv.bg раб.време 8.30-19.30 делнични дни 10.00-18.00 /почивни-дни
http://obiavidnes.com/obiava/62216/byrza--cena---vzemete--pari-za-zemya-

Историята на Рибарица
Село Рибарица, макар и малко на площ е изключително курортно място, което е много посещавано и предпочитано от
туристите. Недалечното му разположение от София, Ловеч и Тетевен го прави възлово и удобно за туристи от различни
краища на страната. Обекти за настаняване в Рибарица можете да видите тук.
http://obiavidnes.com/obiava/62215/istoriyata-na-ribarica

15.6" (39.62 cm) Asus X502CA-XX042
15.6" (39.62 cm) Asus X502CA-XX042, черен, двуядрен Celeron® 847 1.1 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 320GB, USB3.0,
Free DOS, 2.00kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/62214/156-3962-cm-asus-x502ca-xx042

Магазини, материали за художници от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Магазини, материали за художници от
бизнес каталог N1 в България

BUSINESS.bg -

http://obiavidnes.com/obiava/62213/magazini-materiali-za-hudojnici-ot-businessbg

Гравиране, дърворезба, декориране от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Гравиране, дърворезба, декориране от
бизнес каталог N1 в България

BUSINESS.bg -

http://obiavidnes.com/obiava/62212/gravirane-dyrvorezba-dekorirane-ot-businessbg

Подаръци и сувенири от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Подаръци и сувенири от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1
в България
http://obiavidnes.com/obiava/62211/podaryci-i-suveniri-ot-businessbg

Стъкло, кристал, огледала от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Стъкло, кристал, огледала, порцелан от
бизнес каталог N1 в България

BUSINESS.bg -

http://obiavidnes.com/obiava/62210/styklo-kristal-ogledala-ot-businessbg

Megarating е класация на сайтове, в която можете да добавите url
Бихме искали да Ви поканим в топ класацията МегаРейтинг. инфо. Безплатно регистриране в системата МегаРейтинг.
http://obiavidnes.com/obiava/62209/megarating-e-klasaciya-na-saytove-v-koyato-mojete-da-dobavite-url

Видео игри, електронни игри от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Видео игри, електронни игри от
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/62208/video-igri-elektronni-igri-ot-businessbg

Домашни потреби от BUSINESS.bg
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Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Домашни потреби, битова посуда от
бизнес каталог N1 в България

BUSINESS.bg -

http://obiavidnes.com/obiava/62207/domashni-potrebi-ot-businessbg

15.6" (39.62 cm) Asus X502CA-XX007
15.6" (39.62 cm) Asus X502CA-XX007, черен, двуядрен Pentium® 987 1.5GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0,
Free DOS, 2.00kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/62206/156-3962-cm-asus-x502ca-xx007

Сервизи за хранене от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Сервизи за хранене, прибори за хранене от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/62205/servizi-za-hranene-ot-businessbg

Магазини за цветя от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Магазини за цветя от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в
България
http://obiavidnes.com/obiava/62204/magazini-za-cvetya-ot-businessbg

Керамика и керамични изделия от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Керамика и керамични изделия от BUSINESS.bg - бизнес
каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/62203/keramika-i-keramichni-izdeliya-ot-businessbg

Канцеларски материали от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Канцеларски материали, офис консумативи от
BUSINESS.bg - бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/62202/kancelarski-materiali-ot-businessbg

Транспорт, Спедиция от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Транспорт, Спедиция от BUSINESS.bg - бизнес каталог N1
в България
http://obiavidnes.com/obiava/62201/transport-spediciya-ot-businessbg

15" (38.10 cm) Asus Vivobook S550CB-CJ069D
15" (38.10 cm) Asus Vivobook S550CB-CJ069D, двуядрен Intel® Core™ i3 3217U 1.80GHz, сензорен HD LED Display &
GeForce GT 740M 2GB (HDMI), 4GB, 750GB, Free DOS, 2.65kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/62200/15-3810-cm-asus-vivobook-s550cb-cj069d

ИНВЕРТОРЕН ГЕНЕРАТОР ЗА ТОК 2.2 KW - 900 лева
2200i е идеален за разнообразни развлечения на открито и вътрешни приложения. Вградената инвертерна технология
предлага ненадмината мощност и стабилност в преносим генератор. Енергията се управлява от специален
микропроцесор, което го прави отличен за захранване на компютри и други чувствителни към електрическо оборудване
системи . 2200i е с функция EcoThrottle, която предлага отлична икономия на гориво чрез включването на товар, които
определя скоростта на контрола за управление. Той автоматично регулира скоростта на двигателя до оптималното
ниво. Нисък шум и отличен дизайн произвежда само 52 db от 7 метра, което е еквивалентно на нивото на шум в типичен
бизнес офис.2200i има възможност за паралелна работа с друг 2200i и магат да бъдат свързани в паралел за да
предоставят двойно по-голяма мощност. Технически данни Генератор Максимална мощност 2000 W Номинална мощност
1800 W Постоянна мощност 1900 W Постоянен ток 7 A Фази 1 Напрежение 230 V Фактор на мощност 1 Честота 50 Hz
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Напрежение на зареждане 12 V Ток на зареждане 8 А Външен тип Затворен Двигател Тип на двигателя HONDA 4 такта
бензин Модел на двигателя GXH100 Брой цилиндри 1 Работен обем 98 cc/ 2.5 HP Стартиране ръчно Охлаждане въздушно
Разход на гориво при 100% 0.4л / час Непр. работа с един рез. 10 часа Вместимост на резервоара 4,1 литра Вместимост
на картера 0,6литра Ниво на шум при 7м 52 dB Габарити Д Х Ш Х В 510 Х 290 Х 425 мм Тегло 21 кг Допълнителна
информация Паралелно свръзване - да. Автоматичен старт - не. Авт.рег. на напрежението - да. Защита от ниско ниво на
масло - да.Разгледайте всички артикули които предлагаме на адрес:
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/62199/invertoren-generator-za-tok-22-kw---900-leva

ПРЕДСТАВИТЕЛ / КА - ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ
Бенефит България Консулт ЕООД - Сдружение за Насърчаване на предприемачеството,
Преструктуриране на фирми,Финансова взаимопомощ и Развитие на фирми(СНПФР) има
за цел да подпомага и насърчава Предприемачеството в България, да оказва помощ
на фирми за избягване на предстоящи фалити, да стимулира български производители
и компании за експорт и реализация на техни стоки и услуги на Европейски и Чужди
пазари.
Сдружението търси
ПРЕДСТАВИТЕЛ / КА - ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ ЗА ГРАД СОФИЯ, отговорна личност,
обърната преди всичко към себе си, притежаваща огромно желание за реализация, за
усвояване на печалби, с енергия за стартиране и успешно финализиране на поетите
решения и ангажименти, с позитивно мислене за постигане на високи личностни и
финансови успехи.
Бъдещите ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ трябва да са упорити застъпници на
Предприемачеството, да имат силна мотивация за реализация в бизнес консултирането,
мрежовия маркетинг и да са непреклонни защитници на идеята за финансова свобода.
За ПРЕДСТАВИТЕЛ / КА - ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ към Сдружението могат да кандидатстват хора,
които умеят:
- Да изграждат бързи приятелски отношения и връзки с хора, търсещи реализация и хора
от бизнес средите
- Да използват умело вече съществуващата собствена социална мрежа от колеги, роднини,
приятели и познати, включително и всички свои връзки и контакти от Facebook, Twitter,
Linkedin и др. за увеличаване клиентите и членовете на Сдружението
- Да имат стремеж към високи успехи в бизнеса и намерения за реализация като мотиватори,
презентатори и хора, който добре умеят да убеждават другите да осъзнаят и възприемат
бързо възникващите нови тенденции за реализацияна трудовия пазар
- Да насърчават хора от бизнес средите да възприемат и следват новите световни модели
за управление и развитие в бизнеса, за да избегнат фалит или подобрят финансовото си
положение
- Да имат умения за организиране на събития – (посещения на панаири, изложения, бизнес
срещи, семинари, годишни чествания и др. в България) с клиенти и членове на Сдружението
в съответния регион
Сдружението за насърчаване на предприемачеството, Преструктуриране на фирми, Финансова
взаимопомощ и Развитие набизнеса (СНПФР) предлага:
- Възнаграждение от 1500 до 2000 лв. на месец в зависимост от вложените умения, доброто
планиране и желанието за успех(преминава се задължително обучение)
- Едногодишен договор с СНПФР и възможност за изграждане на нови бизнес връзки и контакти,
обмяна на опит с всички клиенти на дружеството
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- Възможност за посещения на Български, Европейски и Чужди търговски изложения, бизнес
форуми, мероприятия др.
За ПРЕДСТАВИТЕЛ / КА - ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ могат да кандидатстват всички, които са готови да
инвестират в себе си и да възприемат идеите на (СНПФР) и ги прокламират успешно чрез
социалния, мрежовия маркетинг и всички възможни комуникативни средства.
Могат да кандидатстват също хора с опит в застраховането, недвижимото имущество,
търговското представителство, продажбите, презентирането и, разбира се, хора с много добри
познания в социалния и мрежовия маркетинг.
Кандидатури по Интернет, няма да се разглеждат!
За повече информация се свържете с г-н Славков на 0885755888
http://obiavidnes.com/obiava/62198/predstavitel--ka---vryzka-s-klienti

Онлайн магазин за лед осветление и лед прожектори. Икономични лед крушки.
Евро Лед- онлайн магазин за лед осветление и лед прожектори. При нас ще намерите икономични лед крушки и изгодно
лед осветление. Вижте цената на лед луни за Вашия дом или офис!
http://obiavidnes.com/obiava/62197/onlayn-magazin-za-led-osvetlenie-i-led-projektori-ikonomichni-led-krushki

Летни езикови ваканции в Марбела, Испания
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Образователен център „Родина” предлага летни езикови ваканции за всички възрасти в Марбела, Испания. Обучението се
провежда в специално подбрани за целта учебни бази, които разполагат с напълно оборудвани и модерно обзаведени
класни стаи.
За доброто настроение на участниците са предвидени и редица екскурзии и спортни занимания. Курсистите имат
широка гама от възможности за настаняване и избор на хранителен план.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1362
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/62196/letni-ezikovi-vakancii-v-marbela-ispaniya

Учи испански във Валенсия!
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Център „Родина” организира летни езикови програми по испански език във Валенсия, Испания. Различните курсове са
подходящи за всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Класните стаи са широки, просторни и
светли. Всеки курс включва удобно настаняване и седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
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• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1390
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/62195/uchi-ispanski-vyv-valensiya

Eзикови ваканции в Барселона, Испания!
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Барселона имате възможност да упражните своя испански език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага.
Всеки курс е внимателно подбран, за да се чувствате максимално комфортно и спокойно по време на престоя си в
Испания.
Езиковите програми на „Родина” са подходящи за всички възрасти. Настаняването е няколко вида, като базите са
разположени в близост до учебните сгради.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 722
• 3 седмици = € 1048
• 4 седмици = € 1350
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от10:00 до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/62194/ezikovi-vakancii-v-barselona-ispaniya

Курсове по немски език в Дюселдорф
Езикови ваканции - ГЕРМАНИЯ
През нашите очи – виждаш своите мечти!
Възраст: 16 + години
Съчетайте езиковата подготовка с многобройни възможности за развлечение. Езиковите курсове на „Родина” в
Дюселдорф са подходящи за хора от всички възрасти. Те позволяват да опознаете немската култура, език и традиции,
както и да практикувате наученото в реална среда.
Предлагат се както стандартни летни езикови курсове в Германия, така и интензивни, подготовка за специализирани
изпити за кандидатстване за университети и др. Освен всичко това, програмите включват екскурзии, спортни занимания
и развлекателни програми.
Настаняването и хранителният план са съобразени с изискванията на кандидатите, а учебните бази са напълно
оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 780
• 3 седмици = € 1165
• 4 седмици = € 1460
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„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/62193/kursove-po-nemski-ezik-v-dyuseldorf

Езикови курсове и ваканции по немски език в Мюнхен
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Елате за да чуете, видите и изберете най-подходящия за Вас курс в Германия!
Център „Родина” организира летни езикови програми по немски език в Германия. Различните курсове са подходящи за
всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта. Езикови курсове в Германия са
отличен избор, за да подобрите своят език.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Всеки курс включва удобно настаняване и
седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/62192/ezikovi-kursove-i-vakancii-po-nemski-ezik-v-myunhen

Езикови курсове по немски език за възрастни в Берлин
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Езиковите програми за обучение в Германия на „Родина” - Берлин, са както интересни, така и полезни предложения за
деца, ученици и студенти, които искат да се запознаят с баварската култура, език и традиции. За курсистите е
предвидена специална развлекателна програма. Настаняването и пансионът (храна) са съобразени с изискванията на
кандидатите, а учебните бази са напълно оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 900
• 3 седмици = € 1295
• 4 седмици = € 1662
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/62191/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-za-vyzrastni-v-berlin
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Езикови курсове по немски език във Франкфурт
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Германия имате възможност да упражните своя немски език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага. Курсовете по немски език в
Германия, Франкфурт са разнообразни и с различна продължителност – от 2-седмични курсове през лятната ваканция до
курсове за подготовка за изпити.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/62190/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

Летни езикови ваканции в Марбела, Испания
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Образователен център „Родина” предлага летни езикови ваканции за всички възрасти в Марбела, Испания. Обучението се
провежда в специално подбрани за целта учебни бази, които разполагат с напълно оборудвани и модерно обзаведени
класни стаи.
За доброто настроение на участниците са предвидени и редица екскурзии и спортни занимания. Курсистите имат
широка гама от възможности за настаняване и избор на хранителен план.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1362
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00 до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/62189/letni-ezikovi-vakancii-v-marbela-ispaniya

Учи испански във Валенсия!
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Център „Родина” организира летни езикови програми по испански език във Валенсия, Испания. Различните курсове са
подходящи за всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Класните стаи са широки, просторни и
светли. Всеки курс включва удобно настаняване и седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
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• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1390
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/62188/uchi-ispanski-vyv-valensiya

Eзикови ваканции в Барселона, Испания!
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Барселона имате възможност да упражните своя испански език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага.
Всеки курс е внимателно подбран, за да се чувствате максимално комфортно и спокойно по време на престоя си в
Испания.
Езиковите програми на „Родина” са подходящи за всички възрасти. Настаняването е няколко вида, като базите са
разположени в близост до учебните сгради.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 722
• 3 седмици = € 1048
• 4 седмици = € 1350
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. ген. Гурко 74
от10:00 до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/62187/ezikovi-vakancii-v-barselona-ispaniya

Частни уроци по история в София
Частни уроци по история в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Курсове по история в София и областта на
атрактивни цени от 6 до 12 лв. Индивидуални и в група! Кандидатстудентски курсове по история в София. Подготовка
за матурата по история. Кандидатстудентски теми по история. Посетете ни на официалната ни уеб-страница:
http://kursovezavseki.wix.com/kursove !
http://obiavidnes.com/obiava/62186/chastni-uroci-po-istoriya-v-sofiya

Курсове по немски език в Дюселдорф
Езикови ваканции - ГЕРМАНИЯ
През нашите очи – виждаш своите мечти!
Възраст: 16 + години
Съчетайте езиковата подготовка с многобройни възможности за развлечение. Езиковите курсове на „Родина” в
Дюселдорф са подходящи за хора от всички възрасти. Те позволяват да опознаете немската култура, език и традиции,
както и да практикувате наученото в реална среда.
Предлагат се както стандартни летни езикови курсове в Германия, така и интензивни, подготовка за специализирани
изпити за кандидатстване за университети и др. Освен всичко това, програмите включват екскурзии, спортни занимания
и развлекателни програми.
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Настаняването и хранителният план са съобразени с изискванията на кандидатите, а учебните бази са напълно
оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 780
• 3 седмици = € 1165
• 4 седмици = € 1460
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/62185/kursove-po-nemski-ezik-v-dyuseldorf

Езикови курсове и ваканции по немски език в Мюнхен
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Елате за да чуете, видите и изберете най-подходящия за Вас курс в Германия!
Център „Родина” организира летни езикови програми по немски език в Германия. Различните курсове са подходящи за
всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта. Езикови курсове в Германия са
отличен избор, за да подобрите своят език.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Всеки курс включва удобно настаняване и
седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/62184/ezikovi-kursove-i-vakancii-po-nemski-ezik-v-myunhen

15.6" (39.62 cm) Asus N56VB-S4081D
15.6" (39.62 cm) Asus N56VB-S4081D, четириядрен Intel™ Core i7 3630QM 2.4/3.4GHz, FULL HD LED Display & GeForce GT
740M 4GB DDR3 (HDMI), 8GB, 750GB 7200rpm, 4xUSB3.0, Free DOS, 2.7kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/62183/156-3962-cm-asus-n56vb-s4081d

Езикови курсове по немски език за възрастни в Берлин
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
Езиковите програми за обучение в Германия на „Родина” - Берлин, са както интересни, така и полезни предложения за
деца, ученици и студенти, които искат да се запознаят с баварската култура, език и традиции. За курсистите е
предвидена специална развлекателна програма. Настаняването и пансионът (храна) са съобразени с изискванията на
кандидатите, а учебните бази са напълно оборудвани и специално подбрани.
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Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 900
• 3 седмици = € 1295
• 4 седмици = € 1662
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/62182/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-za-vyzrastni-v-berlin

Езикови курсове по немски език във Франкфурт
Бъди на нашия купон!
Възраст: 16 + години
С езикова ваканция в Германия имате възможност да упражните своя немски език в реална среда, наслаждавайки се
едновременно на хилядите варианти за забавление и отдих, които страната предлага. Курсовете по немски език в
Германия, Франкфурт са разнообразни и с различна продължителност – от 2-седмични курсове през лятната ваканция до
курсове за подготовка за изпити.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 840
• 3 седмици = € 1250
• 4 седмици = € 1660
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр. София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/62181/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

17.3" (43.94 cm) Asus G75VX-T4043H
17.3" (43.94 cm) Asus G75VX-T4043H, четириядрен Intel™ Core i7 3630QM 2.4/3.4GHz, FULL HD LED Display & GeForce
GTX 670MX 3GB DDR5 (HDMI & mini DisplayPort), 8GB, 750GB 7200rpm, 4xUSB3.0, Windows8, 4.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/62180/173-4394-cm-asus-g75vx-t4043h

Предстои!!! InSighting® Събитието 2013 : Завръщане...
Скъпи, приятели!
С радост ви съобщаваме, че наближава най-очакваното и вълнуващо преживяване за всички нови и "стари" Инсайтъри, а
именно Големият деветдневен семинар :) InSighting® Събитието 2013 : Завръщане...
22 юни - 30 юни 2013 г.
За духовно търсещите това е едно незабравимо пътешествие към нови хоризонти!!!
Заповядайте, да го споделим заедно!
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Какво е InSighting може да прочете още по темата:
http://www.insighting.bg
http://www.hypnoza.org
Направете най-доброто за себе си, дарявайки си почивка и откривайки непознати кътчета на вътрешната си Вселена.
http://obiavidnes.com/obiava/62179/predstoi-insighting-sybitieto-2013--zavryshtane

Предстои!!! InSighting® Събитието 2013 : Завръщане...
Скъпи, приятели!
С радост ви съобщаваме, че наближава най-очакваното и вълнуващо преживяване за всички нови и "стари" Инсайтъри, а
именно Големият деветдневен семинар :) InSighting® Събитието 2013 : Завръщане...
22 юни - 30 юни 2013 г.
За всички вас, на които Инсайтинг световъзприятието е сакрална и вълнуваща част от собствения им път...
За всички вас, които искате да се завърнете към Истинското в живота си... или просто да излезете от кръговрата на
матричните форми на съществуване.
Придайте своята РазЛичност от съвместното ни пътешествие към нови хоризонти...
Заповядайте, да го споделим заедно!
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.insighting.bg
http://www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/62178/predstoi-insighting-sybitieto-2013--zavryshtane

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad Z500 59377430
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad Z500 59377430, White Pearl, двуядрен Intel® Core™ i3 3120M 2.5GHz, HD LED Display &
GeForce GТ 740M 2GB (HDMI), 8GB, 8GB SSHD & 1TB, USB3.0, DOS, 2.2kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/62177/156-3962-cm-lenovo-ideapad-z500-59377430

Отдава под наем магазин/офис в ЮПЗ, гр. Варна
"Булярд корабостроителна индустрия" ЕАД отдава под наем търговска площ удобна за магазин/офис и шоу-рум,
находяща се в представителна сграда и заемаща първи етаж и сутерен, с обща площ в размер на 650 /шестстотин и
петдесет/ кв. м.
Намира се в близост до:
- “Булярд корабостроителна индустрия” ЕАД,
- Пристанищна Администрация,
- Митница – Варна,
- ЖП гара,
- Морска гара,
- Товарно пристанище.
За повече информация и технически данни: www.retailsh.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62176/otdava-pod-naem-magazinofis-v-yupz-gr-varna

Отдава под наем магазин/офис в ЮПЗ, гр. Варна
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"Булярд корабостроителна индустрия" ЕАД отдава под наем търговска площ удобна за магазин/офис и шоу-рум,
находяща се в представителна сграда и заемаща първи етаж и сутерен, с обща площ в размер на 650 /шестстотин и
петдесет/ кв. м.
Намира се в близост до:
- “Булярд корабостроителна индустрия” ЕАД,
- Пристанищна Администрация,
- Митница – Варна,
- ЖП гара,
- Морска гара,
- Товарно пристанище.
За повече информация и технически данни: www.retailsh.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62175/otdava-pod-naem-magazinofis-v-yupz-gr-varna

Туризъм в Рибарица
Рибарица е идеално място за отмора, релакс и почивка, далеч от напрежението на големия град.Тук всеки турист може
да види планинска чиста речна вода, да пийне от бистрите и ледени поточета, да обходи и да докосне живописна и
неповторима природна атмосфера.
http://obiavidnes.com/obiava/62174/turizym-v-ribarica

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad Z500 59377443
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad Z500 59377443, White Pearl, двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2GHz, HD LED Display &
GeForce GТ 740M 2GB (HDMI), 8GB, 8GB SSHD & 1TB, USB3.0, DOS, 2.2kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/62173/156-3962-cm-lenovo-ideapad-z500-59377443

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/62172/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/62171/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
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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/62170/leten-kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-i-studenti--a2

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/62169/leten-kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-i-studenti--a1

„Ай Еф Джи Лизинг” АД с кредити до 100 000 лв.
„Ай Еф Джи Лизинг” АД предлага нова кредитна линия насочена за финансиране, както на физически лица, така и за
бизнес клиенти. Компанията предлага кредит, който е предназначен за всеки, нуждаещ се от пари за инвестиране.
Новата кредитна линия – „Кредит Развитие Индивидуал”, предлага улеснена процедура за кандидатстване и бърза
обработка на документите.
Всеки, който кандидатства до края на месец Юли може да се възползва от преференциални условия! Тези условия важат,
както за потребителските кредити, така и за всички кредити с обезщетение и бизнес кредити. Във всички офиси на „Ай
Еф Джи Лизинг” АД ще получите компетентно и бързо обслужване и ще се запознаете с условията и необходимите
документи за кандидатстване. Компанията предлага на своите клиенти пълна информация относно условия, периоди, без
скрити такси! Компанията предлага индивидуален план, който е съобразен с Вашите изисквания и конкретните Ви
потребности!
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/62168/ay-ef-dji-lizing-ad--s-krediti-do-100-000-lv

Етап Адресс АД
ЕТАП АДРЕСС АД е автобусен превозвач на пътници в страната и чужбина от 1994 г. Заедно с туроператора Груп плюс
ООД притежават собствена автосервизна база и автопарк. Над 30 автобусни линии всекидневно в България. Автобусите
им са оборудвани с DVD, TV, климатици, хладилник, кафемашина, микрофон, имат двойни подлакътници на седалките,
ABS спирачна система. Качеството на пътуването е осигурено от редовната техническа поддръжка и квалифицирания
екип. Разработените графици и съществуването 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/62167/etap-adress-ad

ПРОМОЦИЯ - Продавам размножителен материал от червен калифорнийски червей
ПРОМОЦИЯ - Продавам размножителен материал от червен калифорнийски червей на изгодни цени и добро качество.
Предлагам съдействие за изграждането на фермата и ценни съвети по отглеждането на червея. Цената е 25 лв. , за
количества се договаряме допълнително. Тел. За връзка 0885544089, e-mail: sabsbg@yahoo.com – Владимир Иванов
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http://obiavidnes.com/obiava/62166/promociya---prodavam-razmnojitelen-material-ot-cherven-kaliforniyski-chervey

INVEST KONSULT LTD. КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ-БИЗНЕС !!!
INVEST KONSULT LTD.-ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ, КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ФИНАНСОВА, ЮРИДИЧЕСКА СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ В РАМКИТЕ НА 1
час.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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.
INVEST KONSULT LTD. за контакти: 0886346230 0895034839 по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/62165/invest-konsult-ltd-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-biznes-

INVEST KONSULT LTD. БИЗНЕС ПРЕДЛОЖЕНИЕ №1
ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС

INVEST KONSULT LTD.-ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ, КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ФИНАНСОВА, ЮРИДИЧЕСКА СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ В РАМКИТЕ НА 1
час.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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.
INVEST KONSULT LTD. за контакти: 0886346230 0895034839 по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/62164/invest-konsult-ltd-biznes-predlojenie-1--kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad Z500 59377494
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad Z500 59377494, Dark Chocolate, двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2GHz, HD LED
Display & GeForce GТ 740M 2GB (HDMI), 8GB, 8GB SSHD & 1TB, USB3.0, DOS, 2.2kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/62163/156-3962-cm-lenovo-ideapad-z500-59377494

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/62162/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
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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/62161/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/62160/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad Z500 59377530
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad Z500 59377530, Dark Chocolate, четириядрен Intel® Core™ i7 3632QM 2.2/3.2GHz, сензорен
HD LED Display & GeForce GТ 740M 2GB (HDMI), 8GB, 8GB SSHD & 1TB, USB3.0, Windows8, 2.2kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/62159/156-3962-cm-lenovo-ideapad-z500-59377530

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/62158/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.
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http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/62157/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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

BUSINESS.bg - бизнес

http://obiavidnes.com/obiava/62156/bijuteriya-i-numizmatika-ot-businessbg

Razer Dragon Age™ II Messenger Bag
Razer Dragon Age™ II Messenger Bag, до 15" (38.10 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/62155/razer-dragon-age-ii-messenger-bag

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
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/62154/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
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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/62153/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

Страница 60/104

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.06.2013

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/62152/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62151/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz
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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/62150/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
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http://obiavidnes.com/obiava/62149/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Енергопестяващо ток 19Kw
Енергопестяващо ток 19Kw
СПЕСТЕТЕ ДО 30% ОТ СМЕТКИТЕ СИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО - НОВО ПОКОЛЕНИЕ УРЕДИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ТОК " Intelligent Energy Saver " – едно интелигентно И НАПЪЛНО ЛЕГАЛНО решение за икономия на електрическа енергияпо германска технология !
Устройството е ефективно и достатъчно за голям апартамент, малък хотел, ресторант и др.
със сумарна мощност на електросъоръженията до 15 kW. Произход :
Китай Гаранционен срок:12 месеца!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/62148/energopestyavashto--tok--19kw

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/62147/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane
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ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62146/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

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/62145/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

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/62144/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/62143/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/62142/30-50-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/62141/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/62140/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
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Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/62139/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

HAMA AM-7200
HAMA AM-7200, refurbished, безжична, оптична, бяло/зелена, компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/62138/hama-am-7200

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/62137/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Слушалки Ttesports Shock Marina Blue
Слушалки Ttesports Shock Marina Blue, сини, микрофон, сгъваеми
http://obiavidnes.com/obiava/62136/slushalki-ttesports-shock-marina-blue

Слушалки Ttesports Shock Battle Edition
Слушалки Ttesports Shock Battle Edition, тъмно-зелени, микрофон, сгъваеми
http://obiavidnes.com/obiava/62135/slushalki-ttesports-shock-battle-edition
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Слушалки Ttesports Shock Dynamite Orange
Слушалки Ttesports Shock Dynamite Orange, оранжеви, микрофон, сгъваеми
http://obiavidnes.com/obiava/62134/slushalki-ttesports-shock-dynamite-orange

Слушалки Ttesports Shock Blasting Red
Слушалки Ttesports Shock Blasting Red, червени, микрофон, сгъваеми
http://obiavidnes.com/obiava/62133/slushalki-ttesports-shock-blasting-red

Курсове за инструктори по йога, тай-чи и спортно ушу
Спортен клуб BMST предлага обучение за помощник-инструктори по Тай Дзи Ян Стил, Йога и Спортно Ушу.
Хорариум: 3 месеца, 3 пъти седмично по 90 минути на занятие – общо 54 часа
Цена: 90 лв. на месец
График: Понеделник, Сряда и Петък – 9:30 – 11:00 часа
Програма:
1. Загряващ комплекс характерен за Ян стила
2. Четирите основни сили в Тай Дзи
3. У Син Цюан – Формата петте първоелемента
4. Ба Дзи Цюан – Форма от четири движения, изпълняване в осем посоки
5. 38 – позиционна форма от Ян Тай Дзи
6. И джин Дзин – статичен комплекс са оздравяване на костите и сухожилията
Супервайзор: Теодор Недев
Водещ на курса: Чавдар Черногоров
Координатор: Ч. Черногоров 0988 960 327
bmstcp@gmail.com
Завършилите курса получават удостоверение за завършено обучение
и биха могли са започнат работа в клуба веднага.
Програма: Курсът на обучение е с продължителност 3 месеца – 54 обучителни часа
Три пъти седмично по 90 минути на занятие
1. Дзи Бен Гун и общи загряващи упражнения
2. Дзи Бен Гун и специфични комбинирани упражнения от УШУ
3. У Син Цюан – Играта на петте животни
4. У Бу Цюан – основна петпозиционна форма
5. Чан Цюан, 16-позиционни форми – юмрук, меч, сабя, копие тояга
График: Понеделник, Сряда и Петък – 16:30 – 18:00 часа
Цена: 90 лв. на месец
Супервайзор: Теодор Недев
Водещ на обучението: Иван Великов
Контакти: Ч. Черногоров 0988 960 327
Програма: Курсът на обучение е с продължителност 3 месеца – 54 обучителни часа
Три пъти седмично по 90 минути на занятие
1. Теоретично запознаване с основите на Йога
2. Антиревматични и Антигастритни упражнения, Крокодилски комплекс
3. Основни Йога асани за начинаещи – подход, оставане в позиция и овладяване
4. Йога асани за напреднали - подход, оставане в позиция и овладяване
5. Основни дихателни упражнения - Пранаяма
График: Понеделник – 19:30 – 21:00 часа
Събота и Неделя – 13:00 – 14:30 часа
Цена: 90 лв. на месец
Супервайзор: Теодор Недев
Водещ на курса: Иван Великов
Координатор: Ч. Черногоров 0988 960 327
Завършилите курса получават удостоверение за завършено обучение
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и биха могли са започнат работа в клуба веднага.
http://obiavidnes.com/obiava/62132/kursove-za-instruktori-po-yoga-tay-chi-i-sportno-ushu

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/62131/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/62130/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/62129/sigurna-rabota

Защо трябва да приемаме куркума?
Заповядайте на www.fitnesblog.com - специализиранят сайт за здраве, фитнес добавки, фитнес статии . Представяне на
категорията със висококачествени фитнес храни куркума . Добавки със добри цени
http://obiavidnes.com/obiava/62128/zashto-tryabva-da-priemame-kurkuma

http://bio.kasida.bg/category/bio_kozmetika-4.html
Ако е необходимо да поддържате тялото си, био козметика за бебета и деца ще изнамерите в тематичния ни сайт !
http://obiavidnes.com/obiava/62127/httpbiokasidabgcategorybio_kozmetika-4html

Предстои!!! InSighting® Събитието 2013 : Завръщане...
Скъпи, приятели!
С радост ви съобщаваме, че наближава най-очакваното и вълнуващо преживяване за всички нови и "стари" Инсайтъри, а
именно Големият деветдневен семинар :) InSighting® Събитието 2013 : Завръщане...

22 юни - 30 юни 2013 г.

За всички вас, на които Инсайтинг световъзприятието е сакрална и вълнуваща част от собствения им път...
За всички вас, които искате да се завърнете към Истинското в живота си... или просто да излезете от кръговрата на
матричните форми на съществуване.
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Придайте своята РазЛичност от съвместното ни пътешествие към нови хоризонти...
Заповядайте, да го споделим заедно!
ПРОЧЕТИ ОЩЕ ПО ТЕМАТА:
http://www.hypnoza.org
http://www.insighting.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62126/predstoi-insighting-sybitieto-2013--zavryshtane

Стилна сватбена украса
Украса за сватби от агенция Perfect event - град София. Ще запомните най-важния ден в живота си с .
http://obiavidnes.com/obiava/62125/stilna-svatbena-ukrasa

Робот за тоалетна - биде
Робот за тоалетна – удоволствие и хигиена. Универсална многофункционална електронна "дъска" с биде за стандартна
тоалетна чиния. Мие с топла вода, подсушава с топъл въздух, обезмирисява тоалетната, подгрява седалката - висока
лична хигиена и комфорт. Забравете мъките с тоалетната хартия. Само в е-магазина www.TehnoMag.net и на тел. 02/422
422 8, 088 4 38 68 78
http://obiavidnes.com/obiava/62124/robot-za-toaletna---bide

Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62123/predlagam-da-rabotim-zaedno

Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62122/predlagam-da-rabotim-zaedno

Квантов анализатор (биоскенер) с преводач на български
Дава 36 подробни отчета (33 за мъж/33 за жена) с общо над 220 различни изследвания, плюс обобщен пълен и обобщен
кратък отчет на здръвословното състояние. За да можете да поддържате винаги в норма Вашето здраве и да
избягвате рискове от бъдещи заболявания, следете редовно състоянието на Вашия организъм. Да се ходи постоянно по
лекари за изследвания е скъпо и досадно. Но за разрешаването на този проблем вече имаме електронен „помощник”. Това
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е компютърният апарат за квантов магнитно-резонансен анализ, познат още като биоскенер. С него можете лесно (у
дома или в офиса) и за секунди да диагностицирате моментното състояние на всичките си органи, както и наличието
(или отсъствието) на ценни за организма минерали, соли и витамини. Подходящ е както за лична употреба у дома, така и
за ползване в професионални диагностични центрове. За повече информация и поръчки, заповядайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
http://obiavidnes.com/obiava/62121/kvantov-analizator-bioskener-s-prevodach-na-bylgarski

Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62120/predlagam-da-rabotim-zaedno

Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62119/predlagam-da-rabotim-zaedno

Озонатори за въздух и вода – ТехноМаг
Озонатори за въздух и вода – най-надеждните модели – Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват
(зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и
предпазване от стареене на кожата). Почистват и обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от
всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите
миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.tehnomag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878
Купете сега само за 172.80 лв. и спестете 10% от нормалната цена! Промоцията е валидна до 01 юни 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/62118/ozonatori-za-vyzduh-i-voda--tehnomag

Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
sofdrinks@abv.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/62117/predlagam-da-rabotim-zaedno

Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на новата / червен етикет/ натурална минерална вода
”Княжево” и плодово идентични сокове - студен чай "TAITI”. Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре
позната и приета в района София и Югозападна България. Фабриката е чисто нова има въведена система за контрол
НААСР и отговаря на всички европейски изисквания. Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири
портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да дистрибутира нашите напитки моля обадете се на
тел.0888/592-661 Д.Донов.
Даваме си сметка колко е трудно начинанието и затова сме склонни на много големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара - стока на отложено плащане в началото не се дава.
За повече информация - www.sofdrinks.com
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62116/predlagam-da-rabotim-zaedno

Търсим контакт със сериозни партньори
Продавам или търся съдружие.Бизнеса е доставка на минерална вода в галони 19л. за офиси,домакинства и където се
сетите.На този бизнес кризата не му пречи.В момента има около 50 клиента и около 300 галона продажби на месец.
Много перспективна дейност с голям потенциал на развитие. Който има интерес и пари/ако няма пари да има желание и
сили за доста работа/ моля да се обади по телефона.Цената която съм определил е - 5000лв.но предпочитам съдружие.В
цената се включва машини за вода, празни галони и клиенти с договори -въобще работещ бизнес.Тел.:0888 592 661;
http://obiavidnes.com/obiava/62115/tyrsim-kontakt-sys-seriozni-partnyori

Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W
Инфрачервена лампа за нагревки Philips 150W – служи за облекчаване на болки в мускулите и лечение при простудни
заболявания, хреми, бронхити, ревматизъм, ишиас и невралгии. Инфрачервената лампа Philips е оптимизирана за
облекчаване на болки на площ 20 x 30 см, например рамо, лакът, прасец или врат, както и за облекчение при обикновени
настинки. Лампата може да се използва за терапевтични облъчвания, в козметични салони, детски градини, промишлени
предприятия, а така също и в домашни условия. Употребата на инфрачервената лампа способства за повишаване на
защитните сили на организма и устойчивостта му към инфекциозни, простудни, костно-ставни заболявания и др.
Инфрачервеното лъчение е напълно безвредно. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/62114/infrachervena--lampa-za-nagrevki-philips-150w

Търсим контакт със сериозни партньори
Продавам или търся съдружие.Бизнеса е доставка на минерална вода в галони 19л. за офиси,домакинства и където се
сетите.На този бизнес кризата не му пречи.В момента има около 50 клиента и около 300 галона продажби на месец.
Много перспективна дейност с голям потенциал на развитие. Който има интерес и пари/ако няма пари да има желание и
сили за доста работа/ моля да се обади по телефона.Цената която съм определил е - 5000лв.но предпочитам съдружие.В
цената се включва машини за вода, празни галони и клиенти с договори -въобще работещ бизнес.Тел.:0888 592 661;
http://obiavidnes.com/obiava/62113/tyrsim-kontakt-sys-seriozni-partnyori

Йонизатор с озонатор от ТехноМаг
Въздухопречиствател с отрицателни йони, озон и прахоулавящ филтър– Компактен, елегантен, икономичен (10W),
подходящ както за дома и офиса, така и за по-големи битови помещения (до 140 кв.м) в детски градини, училища,
болници, хотели и т.н. Уредът ефективно пречиства миризми, прах, алергени, въздушни микроби, спори на плесени и
гъбички, и др. Осигурява чист и здравословен въздух в помещението. Без консумативи. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/62112/yonizator-s-ozonator-ot-tehnomag

Търсим контакт със сериозни партньори
Продавам или търся съдружие.Бизнеса е доставка на минерална вода в галони 19л. за офиси,домакинства и където се
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сетите.На този бизнес кризата не му пречи.В момента има около 50 клиента и около 300 галона продажби на месец.
Много перспективна дейност с голям потенциал на развитие. Който има интерес и пари/ако няма пари да има желание и
сили за доста работа/ моля да се обади по телефона.Цената която съм определил е - 5000лв.но предпочитам съдружие.В
цената се включва машини за вода, празни галони и клиенти с договори -въобще работещ бизнес.Тел.:0888 592 661;
http://obiavidnes.com/obiava/62111/tyrsim-kontakt-sys-seriozni-partnyori

Търсим контакт със сериозни партньори
Продавам или търся съдружие.Бизнеса е доставка на минерална вода в галони 19л. за офиси,домакинства и където се
сетите.На този бизнес кризата не му пречи.В момента има около 50 клиента и около 300 галона продажби на месец.
Много перспективна дейност с голям потенциал на развитие. Който има интерес и пари/ако няма пари да има желание и
сили за доста работа/ моля да се обади по телефона.Цената която съм определил е - 5000лв.но предпочитам съдружие.В
цената се включва машини за вода, празни галони и клиенти с договори -въобще работещ бизнес.Тел.:0888 592 661;
http://obiavidnes.com/obiava/62110/tyrsim-kontakt-sys-seriozni-partnyori

Пластири за детоксикация на организма
Пластири за детоксикация на организма - за извличане токсини и отпадни продукти от организма на човека през
стъпалата по време на сън – изключително добър начин за поддържане на добро здраве. Подобряват и регулират
кръвообръщението, извличат токсините, увреждащи организма, възвръщат и балансират енергията в тялото,
нормализират работата на стомашно-чревния тракт. Осигуряват здрав сън и пълноценна почивка. Помагат за избягване
на махмурлук след препиване. Отстраняват синини и отоци от наранявания по кожата. Успокояват болки в
сухожилията (китки, лакти, глезени, колена). Лесни за употреба. Напълно безопасни и изцяло от натурални билкови
продукти. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422
422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка при поръчка на 20 и повече броя пластири!
http://obiavidnes.com/obiava/62109/plastiri-za-detoksikaciya-na-organizma

Търсим контакт със сериозни партньори
Продавам или търся съдружие.Бизнеса е доставка на минерална вода в галони 19л. за офиси,домакинства и където се
сетите.На този бизнес кризата не му пречи.В момента има около 50 клиента и около 300 галона продажби на месец.
Много перспективна дейност с голям потенциал на развитие. Който има интерес и пари/ако няма пари да има желание и
сили за доста работа/ моля да се обади по телефона.Цената която съм определил е - 5000лв.но предпочитам съдружие.В
цената се включва машини за вода, празни галони и клиенти с договори -въобще работещ бизнес.Тел.:0888 592 661;
http://obiavidnes.com/obiava/62108/tyrsim-kontakt-sys-seriozni-partnyori

НОЩУВКИ в луксозен хостел в Княжево
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62107/noshtuvki-v-luksozen-hostel-v-knyajevo

Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин
Йонизираща душ-слушалка с филтър от германий и турмалин – за домашна спа-терапия с йонизирана по естествен път
(под действието на природни минерали) вода и 8 режима воден масаж. За преодоляване на стреса и умората на тялото и
възстановяване на енергийния баланс, за хидратирана гладка кожа и свежа коса, за стимулиране на кръвообръщението и
подобряване на съня, за пречистване на водата от хлор, токсини и бактерии, за предпазване от кожни заболявания. Само
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срещу 29 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.

www.Tehnomag.net или на тел.

http://obiavidnes.com/obiava/62106/yonizirashta-dush-slushalka-s-filtyr-ot-germaniy-i-turmalin

Фотокатализационен капан за комари
Патентовано изобретение за борба с досадните гадини. Високотехнологичен електрически уред за защита на хората,
действащ ефективно на пространство до 20 кв.м, чиито основни предимства пред досега познатите подобни уреди са:
супер икономичен уред (максимална консумация 4-5W), без консумативи, без химикали, без миризми от изгоряло”, лек,
преносим, хигиеничен и екологичен. Подходящ както за домашна употреба, така и за офиси, ресторанти и т.н.
Подробности и поръчки в електронния магазин за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел.
02/8298504, 02/422 422 8, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/62105/fotokatalizacionen-kapan-za-komari

НОЩУВКИ ИЗГОДНО В ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62104/noshtuvki-izgodno-v-luksozen-hotel

Детоксикатори
Детоксикатори - Освободете организма си от отрови и вредни съединения. Подобрете иммунната си система.
Предотвратете тежки заболявания. Осигурете си здраве, бодрост, енергия и сила. Подробности и поръчки в
електронния магазин за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/422 422 8,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Подарък втори ЕЛЕКТРОД само до 01 юни 2013г.
http://obiavidnes.com/obiava/62103/detoksikatori

НОЩУВКИ ИЗГОДНО В ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62102/noshtuvki-izgodno-v-luksozen-hotel

Ултразвуков уред срещу мишки и плъхове
Ултразвуков уред срещу мишки и плъхове – български уред за предпазване от наличие на вредни гризачи - мишки, плъхове,
прилепи и др. в помещения без вътрешни прегради. Едновременно с това, уредът предпазва и от вредни инсекти - мравки,
дървеници, паяци. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
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0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/62101/ultrazvukov-ured-sreshtu-mishki-i-plyhove

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ
Всичко от което имате нужда за добрия сън,. Нашият хостел е оборудван с всичко, от което имате нужда за добрия ви
сън,та дори и повече. За разлика от други хотели ние няма да ви предложим преса за панталони, шоколадчета на
възглавницата, купчина тоалетни принадлежности и други ненужни неща. При нас нещата са прости – ние разбираме, че
всичко, от което се нуждаете, е спокойно място за почивка и сън. Това поддържа цените ни ниски и сме в състояние да
ви предложим много хубава стая и много по-евтина от другите хотел.
Давам под наем самостоятелни единични, двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за единична
стая на месец 350 лв., цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая 50 лв,
почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет, чaршафи,
почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62100/evtini-hotelski-stai-pod-naem

Тройно комбиниран уред за борба с мишки и плъхове
Тройно комбиниран уред за борба с мишки и плъхове – използва комбинирано въздействие на ултразвук, електромагнитно
излъчване и флаш лампа за постигане на максимална ефективност в борбата с неприятелите. Ултразвуковите вълни и
интензивната светлина на лампата атакуват гризачите, когато са извън укритията си. Същевременно
електромагнитните импулси се разпространяват по кабелите на електроинсталацията и атакуват неприятелите в
укритията им, които се намират в стените, през които преминават кабелите. Предпазва от наличие на вредни гризачи мишки, плъхове, прилепи и др. Едновременно с това, уредът предпазва и от вредни инсекти - мравки, дървеници, паяци.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www. TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/62099/troyno-kombiniran-ured-za-borba-s-mishki-i-plyhove

Приставка биде за топла и студена вода
Универсална приставка с биде за стандартна тоалетна чиния. С две дюзи, едната само дамска. Смесител за топла и
студена вода. Лесно се монтира под капака на всяка стандартна тоалетна чиния. Действа чрез подвижни скрити
плъзгащи се водни дюзи за измиване. Осигурете си висока индивидуалната хигиена! Освободете се от хемороидните
болки! Идеална за бременни жени, лесна за употреба от незрящи или трудноподвижни (възрастни) хора. Подходяща, за
домашна употреба и хотелски стаи. Цена 125 лв. с ДДС. Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти
www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/62098/pristavka-bide-za-topla-i-studena-voda

Тоалетна седалка с биде за топла и студена вода
Тоалетна седалка с биде за топла и студена вода – удоволствие и хигиена. Универсална многофункционална електронна
"дъска" с биде за стандартна тоалетна чиния. С две дюзи, едната само дамска. Смесител за топла и студена вода.
Лесно се монтира под капака на всяка стандартна тоалетна чиния. Действа чрез подвижни скрити плъзгащи се водни
дюзи за измиване. Осигурете си висока индивидуалната хигиена! Освободете се от хемороидните болки! Идеална за
бременни жени, лесна за употреба от незрящи или трудноподвижни (възрастни) хора. Подходяща, за домашна употреба
и хотелски стаи. Цена 295 лв. с ДДС. Само в магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел.
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/62097/toaletna-sedalka-s-bide-za-topla-i-studena-voda

Система колани за пренасяне на мебели
Лостова система лакътни колани за лесно и безопасно повдигане и пренасяне на мебели, хладилници, перални и всякакви
свръхобемисти тежести, от двама души. Всичко, което повдигнете с тези специализирани колани, Ви се струва с 50%
по-леко. Спестяват време, пари и нерви. Подходящи, както за професионални такелажници и хамали, така и за случайно
нуждаещи се у дома и офиса. Само в магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел.
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
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http://obiavidnes.com/obiava/62096/sistema-kolani-za-prenasyane-na-mebeli

Уреди срещу къртици
Уреди срещу къртица, лалугер, сляпо куче – ултразвукови и вибрационни. Гарантирано действие. Доверете се на
е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/62095/uredi-sreshtu-kyrtici

Уреди срещу съсели, невестулка, диви животни
Уреди срещу съсели, невестулка, диви животни - Предпазва от наличие на диви животни, като мишки, плъхове, кучета,
лисици, съсели, порове, невестулки, катерици, прилепи. В големи помещения без вътрешни прегради. Доверете се на
е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/62094/uredi-sreshtu-syseli-nevestulka-divi-jivotni

WELD-ON 3 - най-доброто лепило за залепване на твърди листови материали от пластмаса с
гладка повърхност
Специализирано лепило за лепене на пластмаси: плексиглас, полистирол, поликарбонат, PETG, CAV и подобни. Лепилото е
безцветно и с вискозитет, близък до водния за лесно нанасяне.
http://obiavidnes.com/obiava/62093/weld-on-3---nay-dobroto-lepilo-za-zalepvane-na-tvyrdi-listovi-materiali-ot-plast

Баня, Водопровод, Канализация, Отопление-bg-maistor.com
BG-maistor.com е онлайн магазин за строителни материали. Нашата основна цел е да задоволи нарастващото
потребителско търсене. Можете да намерите при нас разнообразни стоки и материали за изграждане и ремонт на ВиК
инсталации, отоплителни инсталации, за неотложни ремонтни дейности и многообразие от принадлежности за всеки
един майстор.
Продуктите, които представяме в магазина bg-maistor.com са на фирми, които са лидери в бранша и са се наложили с
времето на пазара;
Помпи и хидрофори на фирмите WILO и GRUNDFOS;
Крепежни изделия и елементи на Fischer;
Инструменти и металообработващи машини на REMS и Rothеnberger;
Сифони, воронки и други решения за отводняване на HL, Viega и ACO Group;
Санитария за баня на Vidima и Grohe и други.
http://obiavidnes.com/obiava/62092/banya-vodoprovod-kanalizaciya-otoplenie-bg-maistorcom

Детективски услуги-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
discretdetectivebg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/62091/detektivski-uslugi-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.
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0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/62090/detektivska-agenciya-diskret-0888116420-247

Нека ти покажа колко те желая !
Нека ти покажа колко те желая - Алекс -090363053
http://obiavidnes.com/obiava/62089/neka-ti-pokaja-kolko-te-jelaya-

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/62088/30-50-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/62087/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/62086/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Курсове по Френски език-всички нива! С големи отстъпки!
Кеймбридж Център предлага на своите клиенти нови групи по Френски език I-III ниво. Изучава се по утвърдена система
на обучение - CAMPUS. Усвояват се уменията за водене разговор в различни направления и области. Малки групи (4-6
курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Висококвалифицирани преподаватели – филолози.
Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при
това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за владеене на езика
според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56, тел: 042/637389; 0895/622468
E-mail: cambridge_center@abv.bg
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Курсове по Френски език-всички нива! С големи отстъпки!
Кеймбридж Център предлага на своите клиенти нови групи по Френски език I-III ниво. Изучава се по утвърдена система
на обучение - CAMPUS. Усвояват се уменията за водене разговор в различни направления и области. Малки групи (4-6
курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Висококвалифицирани преподаватели – филолози.
Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при
това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за владеене на езика
според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56, тел: 042/637389; 0895/622468
E-mail: cambridge_center@abv.bg
уебсайт: http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62084/kursove-po-frenski-ezik-vsichki-niva-s-golemi-otstypki

Курс по Английски език 1-ниво ( А1-А2)! За вашето успешно начало!
Кеймбридж Център предлага на своите клиенти нови групи по Английски език I-V ниво. Изучава се по утвърдена
Оксфордска система на обучение – NEW HEADWAY / езика се изучава както граматически така и лексикално/. Малки
групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с богат
опит и стаж в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време
(дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56, тел: 042/637389; 0895/622468
E-mail: cambridge_center@abv.bg
уебсайт: http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62083/kurs-po-angliyski-ezik-1-nivo--a1-a2-za-vasheto-uspeshno-nachalo

Курс по Английски език 2-ниво ( А2-В1) ! Стартира скоро!
Кеймбридж Център предлага на своите клиенти нови групи по Английски език I-V ниво. Изучава се по утвърдена
Оксфордска система на обучение – NEW HEADWAY / езика се изучава както граматически така и лексикално/. Малки
групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с богат
опит и стаж в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време
(дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56, тел: 042/637389; 0895/622468
E-mail: cambridge_center@abv.bg
уебсайт: http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62082/kurs-po-angliyski-ezik-2-nivo--a2-v1--startira-skoro

Курс по Английски език 4-ниво ( В2-С1)! Старт на 01.06.2013 !
Кеймбридж Център предлага на своите клиенти нови групи по Английски език I-V ниво. Изучава се по утвърдена
Оксфордска система на обучение – NEW HEADWAY / езика се изучава както граматически така и лексикално/. Малки
групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с богат
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опит и стаж в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време
(дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56, тел: 042/637389; 0895/622468
E-mail: cambridge_center@abv.bg
уебсайт: http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62081/kurs-po-angliyski-ezik-4-nivo--v2-s1--start-na-01062013-

Курс по Немски език 1-ниво ( А1) ! За успешно начало!
Кеймбридж Център организира курсове по Немски език I-IV ниво - 100 учебни часа /за ниво/. Изучава се по много добра
немска система THEMEN AKTUEL. Усвояват се уменията за водене разговор в различни направления и области. Малки
групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с богат
опит и стаж в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време
(дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56, тел: 042/637389; 0895/622468
E-mail: cambridge_center@abv.bg
уебсайт: http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62080/kurs-po-nemski-ezik-1-nivo--a1--za-uspeshno-nachalo

Нови групи по Немски език 2-ниво ( А2)! Стартира скоро !!!
Кеймбридж Център организира курсове по Немски език I-IV ниво - 100 учебни часа /за ниво/. Изучава се по много добра
немска система THEMEN AKTUEL. Усвояват се уменията за водене разговор в различни направления и области. Малки
групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с богат
опит и стаж в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време
(дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56, тел: 042/637389; 0895/622468
E-mail: cambridge_center@abv.bg
уебсайт: http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62079/novi-grupi-po-nemski-ezik-2-nivo--a2-startira-skoro-

Курс по ИСПАНСКИ ЕЗИК – 1 и 2 ниво !Запишете се СЕГА с ОТСТЪПКА!
Кеймбридж Център предлага нова група по Испански език - 80 учебни часа за ниво, 2-3 пъти седмично. Изучава се по
много добра испанска система – NUEVO VEN / езика се изучава както граматически така и лексикално/. Малки групи (4-6
курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с богат опит и стаж
в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни
съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за
разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56, тел: 042/637389; 0895/622468
E-mail: cambridge_center@abv.bg

Страница 78/104

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.06.2013
уебсайт: http://cambridgestz.alle.bg

http://obiavidnes.com/obiava/62078/kurs-po-ispanski-ezik--1-i-2--nivo-zapishete-se-sega-s-otstypka

Курсове по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи и напреднали! Промоционални цени!!!
Кеймбридж Център предлага нова група по Италиански език I-III ниво - 80 учебни часа за ниво, 2-3 пъти седмично.
Изучава се по много добра италианска система – PROGETTO ITALIANO / разговорен италиански език/. Много разговори,
диалози, устни и писмени упражнения. Капацитет на нивото около 1800 – 2000 думи. Малки групи (4-6 курсисти),
oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с богат опит и стаж в
преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни
съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за
разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56, тел: 042/637389; 0895/622468
E-mail: cambridge_center@abv.bg
уебсайт: http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62077/kursove--po-italianski-ezik-za-nachinaeshti-i-naprednali-promocionalni-ceni

Курсове по ГРЪЦКИ ЕЗИК – 1 - 3 ниво- Кеймбридж Център!
Кеймбридж Център предлага нова група по Гръцки език I-III ниво - 80 учебни часа за ниво, 2-3 пъти седмично. Изучава се
по много добра гръцка система – ЕЛИНИКИ ТОРА / езика се изучава както граматически така и лексикално/. Много
разговори, диалози, устни и писмени упражнения. Малки групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки
един курсист. Преподавателите са филолози с богат опит и стаж в преподаването на чужди езици. Интензивни и
полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално
обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без
оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според
Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56, тел: 042/637389; 0895/622468
E-mail: cambridge_center@abv.bg
уебсайт: http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62076/kursove-po-grycki-ezik--1---3-nivo--keymbridj-centyr

Курсове по Турски език 1 и 2 ниво ! Доверете се на КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР !
Кеймбридж Център предлага нова група по Турски език I-III ниво - 80 учебни часа за ниво, 2-3 пъти седмично. Езика се
изучава както граматически така и лексикално. Много разговори, диалози, устни и писмени упражнения. Малки групи (4-6
курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с богат опит и стаж
в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни
съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за
разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56, тел: 042/637389; 0895/622468
E-mail: cambridge_center@abv.bg
уебсайт: http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62075/kursove-po--turski-ezik-1-i-2-nivo--doverete-se-na-keymbridj-centyr-

Курс по Начална компютърна грамотност в Кеймбридж център - качество на достъпни цени!
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР предлага на своите клиенти компютърно обучение WINDOWS, WORD, EXСEL, INTERNET в 60
у.ч. Малки групи (4-6 курсисти), всеки работи на индивидуален компютър . Интензивни и полунтензивни курсове в удобно
за курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с
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вашето свободно време. След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за завършен
компютърен курс! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56, тел: 042/637389; 0895/622468
E-mail: cambridge_center@abv.bg
уебсайт: http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62074/kurs-po-nachalna-kompyutyrna-gramotnost-v-keymbridj-centyr---kachestvo-na-dostypni-

Курс по Счетоводство на малък и среден бизнес! Стартира скоро!!!
КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР предлага на своите клиенти курс по Счетоводство за обслужване на малък и среден бизнес в 70
уч.ч. , 2-3 пъти седмично!
1. Общо и практическо счетоводство с АСД.
2. Общо и практическо компютърно счетоводство .
Малки групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Интензивни и полунтензивни
курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло
съобразено с вашето свободно време. След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за
завършен курс! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
град Стара Загора, «Ген.Гурко»56, тел: 042/637389; 0895/622468
E-mail: cambridge_center@abv.bg
уебсайт: http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62073/kurs-po-schetovodstvo-na-malyk-i-sreden-biznes-startira-skoro

Ангелът на Фондация Ейнджълс - Симона Кичукова
Ангелът на Фондация Ейнджълс - Симона Кичукова
Представителката на фондация "Ейнджълс" от Клуб "Търговска гимназия - ценности и човеколюбие", Симона Кичукова
отпразнува своя абитуриентски бал в деня на българската просвета и култура в град Бургас. Клубът в гимназията,
който тя оглави не веднъж е организирал благотворителни кампании като Купи и Дари, Топли дрехи, Продажба на
мартеници и други в помощ на деца и възрастни в неравностойно положение.
С приключването на образованието си в Търговската гимназия в Бургас Симона се насочва към столицата, където е
приета в специалност Икономика в Университета за Национално и Световно Стопанство (УНСС). С приема си във
висшето заведение младата представителка си поставя задачата да открие клуб на фондация Ейнджълс и в УНСС,
който да мобилизира младите хора към развитие на благотворителната дейност и подпомагане на все повече деца и
възрастни в неравностойно положение.
Защото заедно можем повече....
За повече информация и снимки: www.foundationangels.org
http://obiavidnes.com/obiava/62072/angelyt-na-fondaciya-eyndjyls---simona-kichukova

Хранителни продукти- дарени от Фондация Ейнджълс!
Хранителни продукти- дарени от Фондация Ейнджълс!
Ангелите на Фондация Ейнджълс - клон София посетиха децата от три детски столични дома за деца в неравностойно
положение - СОУ за деца с нарушено зрение "Луи Брайл", ССУ за деца с увреден слух "Проф. Д-р Дечо Денев" и Детски
център "Свети Никола". Чрез кампанията Купи и Дари и съвместно с Ай Еф Джи Лизинг бяха събрани и след това дарени
хранителни продукти. Екипът се надява на все повече възможности и кампании за да радва децата .
Екипът на фондация Ейнджълс - клон София благодари на всички посетители на магазина за оказаната подкрепа и
даряването на хранителни продукти от първа необходимост.
Очаквайте ни скоро, Включете се и вие!!!
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Защото заедно можем повече....
За повече информация и снимки: www.foundationangels.org
http://obiavidnes.com/obiava/62071/hranitelni-produkti--dareni-ot-fondaciya-eyndjyls

Фондация Ейнджълс с нов заместник-прецедател !
Фондация Ейнджълс с нов заместник-прецедател !
Фондация "Ейнджълс"- клон Стара Загора представи новия си заместник-председател - г-н Панайот Плешков. Г-н
Плешков е в готовност да се включи в благотворителните инициативи, организирани от фондацията и да помогне на
хора в неравностойно положение.
На територията на Стара Загора има вече успешно реализирани проекти за деца и
възрастни в неравностойно положение.
Двамата председатели на фондация Ейнджълс - клон Стара Загора си пожелават успех в бъдещите съвместни
начинания и са обнадеждени за съвместната си работа.
www.foundationangels.org
Защото заедно можем повече ... !
http://obiavidnes.com/obiava/62070/fondaciya-eyndjyls-s-nov-zamestnik-precedatel-

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/62069/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
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http://obiavidnes.com/obiava/62068/uslugite-na-western-union-veche-i-v-ofisite-na-ay-ef-dji-lizing-ad

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60853/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

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/62067/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Рибено масло от сьомга за деца Рибчо
Омега 3 Рибено масло от сьомга + Витамин D3 за деца “Рибчо”
Хранителна добавка
Предназначение: Рибчо – EPA и DHA омега-3 мастни киселини са необходими и важни елементи в храненето на децата,
особено по-малките. Те допринасят за нормалната функция на мозъка, зрението и нормалната сърдечна функция.
Витамин D3 допринася за поддържането на нормалнат функция на имунната система и мускулите, нормалното
състояние на зъбите и костите. Допринася за нормалното усвояване и използване на калций и фосфор и нормална
концентрация на калий в кръвта.
Препоръчителен прием: 5 капсули на ден без да се дъвчат, с повече вода.
http://obiavidnes.com/obiava/62066/ribeno-maslo-ot-syomga-za-deca-ribcho

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.
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/62065/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/62064/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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/62063/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
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за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/62062/30-50-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/62061/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/62060/30-50-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/62059/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
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Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/62058/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

купува коли за скрап на място,София....
Купува коли за скрап/бракуване/ на място за София, издава веднага документи за дерегистрация в КАТ и данъчна служба,
плаща на място, има възможност в рамките на деня, работим без почивен ден.
тел 02/9465436, 02/4410524,
M tel-0887901663
Globul-0898980369
Vivatel- 0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/62057/kupuva-koli-za-skrap-na-myastosofiya

**0882551735*** - фини шпакловки. - гипсова шпакловки,започване веднага
Строителни Ремонтни Услуги - 0882551735
фини шпакловки.-гипсова шпакловка.-латекс.-топлоизолация.-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на
лайсни или измазване.-гипсова мазилки.-пръскана мазилка.
-Маже Комини и Зида Комини-влачена мазилка.-минерални мазилки.-замазки.-зидария,зида тераси и стени.-бързо и
качествено.-майстор с дългодишна практика часно лице.-започване веднага.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/62056/0882551735---fini-shpaklovki---gipsova-shpaklovkizapochvane-vednaga

**0882551735*** - фини шпакловки. - гипсова шпакловки,започване веднага
Строителни Ремонтни Услуги - 0882551735
фини шпакловки.-гипсова шпакловка.-латекс.-топлоизолация.-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на
лайсни или измазване.-гипсова мазилки.-пръскана мазилка.
-Маже Комини и Зида Комини-влачена мазилка.-минерални мазилки.-замазки.-зидария,зида тераси и стени.-бързо и
качествено.-майстор с дългодишна практика часно лице.-започване веднага.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/62055/0882551735---fini-shpaklovki---gipsova-shpaklovkizapochvane-vednaga

Земеделска земя купувам.Цени от 60 до 1000лв.в зависимост от района
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, ДолнаМитрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник,
БялаСлатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлудуй, Мездра, Роман, Угърчин, Луковит, Сухиндол, Коевци, БялаРека,
СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с.
ХаджиДимитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода,
Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с.
ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей,
Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле,
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с.
КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с.
Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с.
Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с.
Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ.
Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района, категорията и
големината на парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов
http://obiavidnes.com/obiava/62054/zemedelska-zemya-kupuvamceni-ot-60-do-1000lvv-zavisimost-ot-rayona
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Pad SteelSeries QcK+ SK Gaming Edition
Pad SteelSeries QcK+ SK Gaming Edition, 40 х 45 cm
http://obiavidnes.com/obiava/62053/pad-steelseries-qck-sk-gaming-edition

PRESTIGIO GeoVision 7777
PRESTIGIO GeoVision 7777, 7" (17.78 cm) широко-екранен сензорен екран, DVB-T тунер, процесор Cortex A5 1.2GHz, 8GB
(+SD слот), 1GB RAM, WiFi 802.11n, HDMI, 2x camera, Android 4.0, карти за Европа, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/62052/prestigio-geovision-7777

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/62051/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/62050/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/62049/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/62048/sigurna-rabota

Курсове и индивидуално обучение по АНГЛИЙСКИ език
ЦЕНТЪР ДАВИТОЗ курсове и индивидуално обучение по АНГЛИЙСКИ език
- Дневни, вечерни, през седмицата и съботно- неделни курсове
- 6 седмични, двумесечни и тримесечни курсове
- Подготовка за изпити TOEFL, IELTS, Cambridge First Certificate, Cambridge Advanced Certificate, SAT, GRE, GMAT,
STANAG
- Отделни групи за възрастни и за деца и ученици
- Кандидатстудентска и подготовка за матура
- Бизнес английски, английски за туризма и хотелиерството, за пилоти, лекари и медицински сестри
- Преподаватели от езиковите гимназии с опит в чужбина
- Малки групи
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- Провеждане на занятията в образователния център, разположен в центъра на града
- Курсове по общ английски 240 лв/групa, 288 лв/ индивидуално. Подготовка за изпити и специализиран английски 288 лв/
групa, 324 до 360 лв/ индивидуалнo
- Лицензирани международно валидни сертификати по европейската езикова рамка
Започване на курсовете в кратки срокове
http://obiavidnes.com/obiava/62047/kursove-i-individualno-obuchenie-po-angliyski-ezik

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/62046/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.
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/62045/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

Нови бензинови четиритактови генератори "EUROKAMA" - 3.0 kw - 6.5 Hp - перфектно
качество
Предлагаме на Вашето внимение нови бензинови четиритактови генератори "EUROKAMA" за монофазен ток, постоянно
отдадена мощност – 3.0 kW, материал: мед/ротор и статор/, въздушно охлаждане, двигател: GX360- пълно копие на
HONDA( 7 HP конски сили), работна честота: 50 Hz. Вграден AVR / Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за
автоматично регулиране и стабилизиране на напрежението, автоматичен предпазител против претоварване на
генератора.Запалване:Генератора е с магнетен стартер. Има 2 броя изходи за 220 V и един изход за 12 V. Нивото на
шума е 69-72dB.Размерите му са: дължина 60см., ширина 45см. и височина 45см. Тегло- 46кг. Поддържаме всички
резервни части /без изключение/ на склад. Генераторите са идеални за аварийно захранване на еднофамилни къщи и
вили.Генератора се предлага на едро и дребно.Разгледайте всички наши артикули на адрес::http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/62044/novi-benzinovi-chetiritaktovi-generatori-eurokama---30-kw---65-hp---perfektno

Соларна маска + LED ОСВЕТЛЕНИЕ
Спецификация: Размер на касетата: 110х90x10mm Размер на стъклото: 91х41mm. Време за реакция: от светло към
тъмно: 0.1ms. Време за реакция: от тъмно към светло: 0.2-0.7ms/с регулация/. Ултравиолетова защита: /0.0003%/313nm/,
/0.006%/365nm/. Инфрачервена защита: /0.01%/780-2000nm/. Позиция на затъмнение: DIN 4/9-13 Чуствителност:
Регулеруема LED осветление - About 18,000 LUX Батерия: Solar Cell+2CR2032 Температура на работа: от -5 С до +55 С
Тежест: 490g.Разгледайте всички наши артикули на адрес::http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/62043/solarna-maska--led-osvetlenie

УДАРНО – ПОРБИВЕН ПЕРФОРАТОР VIKI 800 W
Предлагаме на Вашето внимание професионални ударни перфоратори VIKI Rotary Hammer. Мощен 800 W мотор и сила на
удара 3 J за бързо проникване при пробиване.Спиране на въртенето за изсичане.Спиране на удара за пробиване в стомана
и дърво.Лесна смяна на захвата на инструмента.Сферична връзка на кабела за предотвратяване на прекъсването
му.Меко противоплъзгащо покритие на главната и допълнителната ръкохватка за сигурно хващане.Предпазен
съединител.Въртяща се плоча с четкодържатели (за еднаква мощност при дясно и ляво въртене). Номинална
консумирана мощност 800 W
Енергия на удара 0 – 3 J.Честота на ударите при номинални обороти 0 – 4.000 min-1.Номинални обороти 0 – 900
min-1.Тегло без кабел 2,9 kg.Дължина 377 mm.Широчина 83 mm.Височина 210 mm
Захват на инструмента SDS-plus.Диапазон на пробиване:
http://obiavidnes.com/obiava/62042/udarno--porbiven-perforator-viki-800-w

Инверторен генератор за ток 2200I
Инверторната технология означава компактен, олекотен дизайн, който прави генераторите лесни за транспортиране,
независимо дали ги използвате на къмпинга, при риболов, из двора на къщата, като аварийно електрозахранване или в
работата си на открито. Плюс това те са обезшумени, много тихи и по-подходящи за по-широк кръг от приложения.
Оборудвани с OHV двигател, който осигурява висока ефективност и надеждност, тиха работа и дълготраен
експлоатационен живот. Транзисторно-магнитното запалване осигурява чиста и ефикасна искра, която позволява бързо
и лесно запалване и надежна работа дори и при минусови температури без никаква поддръжка. Системата за
автоматично декомпресиране отваря съвсем леко изпускателния клапан когато двигателя не работи, за да намали
обратното съпротивление и да гарантира лекота на камшичното запалване. За предпазване от повреди, двигателят
спира автоматично, когато нивото на маслото(налягането) падне под предписания минимум. Ако не се долее масло,
двигателят не трябва да се стартира повторно, за да се избегне сериозна повреда. Безчетков контролер инверторен тип.
Автоматично регулиране на оборотите на двигателя в съответствие с моментния електрически товар с цел
по-икономичен контрол върху разхода на гориво и безшумна работа - водеща система в индустрията, която осигурява
по-качествено и по-чисто електричество. Резултатите от нея са чиста синусоидална вълна с качество, което е
еквивалентно или по-добро от стандартното мрежово захранване, като полученото електричество може да се използва
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дори и при продукти с вградени микрокомпютри. Автоматично прекъсва тока за да предпази генератора, когато
изходното напрежение надвиши зададения максимален капацитет.Инверторния генератор 2200i е с функция EcoThrottle,
която предлага отлична икономия на гориво чрез включването на товар, които определя скоростта на контрола за
управление. Той автоматично регулира скоростта на двигателя до оптималното ниво. Нисък шум и отличен дизайн
произвежда само 52 db от 7 метра, което е еквивалентно на нивото на шум в типичен бизнес офис.2200i има
възможност за паралелна работа с друг 2200i и магат да бъдат свързани в паралел за да предоставят двойно по-голяма
мощност. Технически данни Генератор Максимална мощност 2000 W Номинална мощност 1800 W Постоянна мощност
1900 W Постоянен ток 7 A Фази 1 Напрежение 230 V Фактор на мощност 1 Честота 50 Hz Напрежение на зареждане
12 V Ток на зареждане 8 А Външен тип Затворен Двигател Тип на двигателя HONDA 4 такта бензин Модел на двигателя
GXH100 Брой цилиндри 1 Работен обем 98 cc/ 2.5 HP Стартиране ръчно Охлаждане въздушно Разход на гориво при 100%
0.4л / час Непр. работа с един рез. 10 часа Вместимост на резервоара 4,1 литра Вместимост на картера 0,6литра Ниво
на шум при 7м 52 dB Габарити Д Х Ш Х В 510 Х 290 Х 425 мм Тегло 21 кг Допълнителна информация Паралелно свръзване
- да. Автоматичен старт - не. Авт.рег. на напрежението - да. Защита от ниско ниво на масло - да.
http://obiavidnes.com/obiava/62041/invertoren-generator-za-tok-2200i

Инверторен IGBT електрожен MMA 160 а
Предлагаме на Вашето внимание нови нверторени IGBT електрожени MMA160. Това е електрожен с най-новата
разработка на базата на IGBT транзистори, предназначен за извършване на прецизни заваръчни дейности с всички видове
електроди. Предимствата на този електрожен са: Намалено импулсно натоварване на мрежата – за предприятия,
които имат ограничение на мощността на електрическата мрежа прилагането на IGBT технологията позволява да се
инсталират повече заваръчни постове. Заваряването не причинява смущения в мрежата – енергията, запасена в
кондерзаторната група, изглажда падовете и пиковете по линията дори в момента на заваряване. Прецизен контрол на
заваръчният ток- комутацията на напрежението се осъществява с IGBT транзистори. Те се включват и изключват с
честота от 800 до 4000 пъти за секунда. За разлика от всички други заваръчни апарати, които се включват от
заваръчното управление, но остават включени, докато мрежовото напрежение премине през "0", то при транзисторите
се управлява както включването така и изключването, което позволява прецизно управление на заваръчния ток. При него
мрежовото напрежение се изправя чрез мостова схема (Ларионов) и се филтрува от подходящ кондензатор с цел да се
намалят пулсациите му. Включването и изключването на транзисторите /за разлика от всички други заваръчни методи/
е управляемо и алгоритмите за управление на заваръчния процес са предсказуеми. Само времето, през което IGBT
транзисторите са включени (ширината на импулса), определят енергията, която се подава към заваръчния апарат.
Технически характеристики: Инверторен електрожен за ръчно електродъгово заваряване - IGBT технология.Вградени
функции: Функция Hot Start - за лесно запалване на дъгата Функция Anti Stick - прекъсване на захранването, за избягване на
залепването на електрода за материала Функция Arc Force - регулиране динамиката на дъгата Защита от
пренапрежение. Малки размери.Обхват на заваръчния ток: 20 - 160A Захранващо напрежение: 220 V Захранваща
мощност: 3,9 kVA Cos f: 0,93 Напрежение без товар: 62 V Електроди: до 3,2 мм включително Степен на защита: IP23
Тегло на целия комплект: 6,2 кг Тегло само на електрожена- 3,8кг В комплект със заваръчни кабели,чукче и
маска.Подходящ е както при строително-монтажни дейности, така и за домашно ползване.
http://obiavidnes.com/obiava/62040/invertoren-igbt-elektrojen-mma-160-a

ИНВЕРТОРЕН ЕЛЕКТРОЖЕН WSM 200 С ФУНКЦИЯ АРГОН
Предлагаме на Вашето внимание нови инверторни електрожени WSM-200. Могат да се използват както за ръчно
електродъгово заваряване така и за заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените
са изключително олекотени, притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове
електроди (рутил стандартен, неръждаем, чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 4мм.включително Вградени
функции: HOT START - за облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC
FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с
дебелина до 4mm., включително и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на
заварката както при черни, така и при цветни метали. Моделите ”WSM-200” са апарати за ММА и ТИГ- електродъгово
заваряване и заваряване с волфрамов електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става
много лесно, посредством ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ: Автоматично охлаждане с вентилатори.
Захранващо напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 20-200А Тегло бруто: 9кг. Размери: височина
31см.;широчина 16см.;дължина 40см. Олекотен неметален (пластмасов) кожух. Степен на защита IP 21 Входяща
мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при 100% натоварване/200А/: ММА-28V/TIG-18V
Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и
аксесоари.Електрожена
се
предлага
на
едро
и
дребно..Разгледайте
всички
наши
артикули
на
адрес::http://www.mashini-vp.com
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http://obiavidnes.com/obiava/62039/invertoren-elektrojen-wsm-200-s-funkciya-argon

НОВИ ИНВЕРТОРНИ ТЕЛОПОДАВАЩИ АПАРАТИ MIG 180 + СОЛАРНА МАСКА
ИНВЕРТОРНИ MIG-MAG заваръчни апарати MIG180 с вградено телоподаващо устройство за черни метали
MIG-MAG/CO2/ ИНВЕРТОРНИ заваръчни апарати MIG180 с вградено телоподаващо устройство. С тях се заваряват
всички черни метали, алуминий, неръждавейка, чугун, бронз и месинг. Окомплектовани са с ръкохватка за МИГ/МАГ
заваряване, щипка маса, маска и чукче с четка. Регулиране на заваръчния ток/плавно/ 30-180 ампера, монофазни/220V/
Захранваща мощност: 5,2 kVA, Степен на защита: IP21. Работи с тел размери 0.6 и 0.8 мм. и с ролки от 1 и 5кг. Тегло 13 кг. без ролка. Размери Д/Ш/В : 52/31/43см. Предназначен е за ремонтни и сервизни дейности. Поради малкия си размер,
тегло и широкия спектър на заваряване/заварява почти всички видове метал/е удобен и за монтажни заварки. Доставка в
цялата страна с куриер и наложен платеж.
Разгледайте всички наши артикули на адрес::http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/62038/novi-invertorni-telopodavashti-aparati-mig-180--solarna-maska

Знамена, флагове, значки от BUSINESS.bg
Телефони, Адреси, Е-майли и Уеб сайтове на Фирми с дейност Знамена, флагове, значки, купи, трофеи от BUSINESS.bg бизнес каталог N1 в България
http://obiavidnes.com/obiava/62037/znamena-flagove-znachki-ot-businessbg

Руски език - преводи, дипломни и курсови работи
Руски език - преводи, дипломни и курсови работи
- дипломни и курсови работи на руски език
- консултации и тестове за Матура по руски език
- преводи на руски и от руски език
- консултации за получаване на Сертификат по руски език
Димова: 0886516342; e-mail:d.k.dimova@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/62036/ruski-ezik---prevodi-diplomni-i-kursovi-raboti

Частни уроци по философия в София. Философски цикъл. Философско есе.
Частни уроци по философия в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Курсове по философия в София и
областта на атрактивни цени от 6 до 12 лв. Индивидуални и в група! Подготовка за матурата по философия. Уроци
върху цикъл ”Философия” в София включващ подготовка по: психология и логика, етика и право и философия! Писане на
философско
есе!
Кандидатстудентски
курсове!
Посетете
ни
на
официалната
ни
уеб-страница:
http://kursovezavseki.wix.com/kursove !
http://obiavidnes.com/obiava/62035/chastni-uroci-po-filosofiya-v-sofiya-filosofski-cikyl-filosofsko-ese

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само за 30 минути.burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62034/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-za-30-minutiburzikreditibg

Фотоволтаични панели Hareon Solar 235W
Предлагаме фотоволтаични панели Hareon Solar, с мощност 235W. Цена на дребно за соларните панели - 340лв.. При
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по-големи поръчки се правят отстъпки. Фотоволтаичните панели се намират на склад в Пловдив.
http://obiavidnes.com/obiava/62033/fotovoltaichni-paneli-hareon-solar-235w

Соларни панели ReneSola 240W
Соларни панели на ReneSola, с мощност 240W на цена от 0.66 EUR/Wp. Фотоволтаичните панели се намират на склад в
Пловдив. Отстъпки при по-големи количества.
http://obiavidnes.com/obiava/62032/solarni-paneli-renesola-240w

Фотоволтаични панели ZN Shine 230W
Фотоволтаични панели на ZN Shine 230W, на цени от 325 лева. Соларните панели са налични на склад в България.
Доставка – в рамките н 24 часа. Възможни са отстъпки при поръчка на по-големи количества.
http://obiavidnes.com/obiava/62031/fotovoltaichni-paneli-zn-shine-230w

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/62030/30-50-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/62029/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/62028/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
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*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/62027/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/62026/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/62025/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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
discretdetectivebg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/62024/detektivska-agenciya-diskret-0888116420-247

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
discretdetectivebg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/62023/detektivska-agenciya-diskret-0888116420-247

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
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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/62022/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/62021/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/62020/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
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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/62019/30-50-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/62018/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/62017/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Ниски цени за оптимизация от www.Masterbg.com
За да увеличите посещенията на вашия електронен сайт, направете си сега SEO от екип от специалисти ! Фирма
Masterbg.com поднасяме предложение супер цени !
http://obiavidnes.com/obiava/62016/niski-ceni-za-optimizaciya-ot-wwwmasterbgcom

Литъл Бон е онлайн магазин за бебешки играчки
ЛитълБон е online магазин за бебешки колички. Екипа на ЛитълБон си поставя за цел да предостави на своите
посетители максимално богата гама от продукти за вашите малчугани. ЛитълБон е онлайн магазина, в който можете
да намерите всичко за вашите деца. Ние от littlebon ви пожелаваме едно незабравимо шопинг преживяване на нашия
сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/62015/lityl-bon-e-onlayn-magazin-za-bebeshki-igrachki

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
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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
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
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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
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/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
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
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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

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

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
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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

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
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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/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
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
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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/
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/
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-----------------------------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.
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
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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
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