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Инкубатори - от японски пъдпъдъци до щрауси
Инкубатори - от японски пъдпъдъци до щрауси.Цени, снимки , както и друга полезна информация ще намерите в
обновения ни сайт. GSM:0892 374 714, 0887 765 216, 0876 925 025 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg www.borisof.tk
http://obiavidnes.com/obiava/63255/inkubatori---ot-yaponski-pydpydyci-do-shtrausi

Детективска агенция "СТАР" - 0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
starinvestigator@gmail.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/63125/detektivska-agenciya-star---0885350440

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Благоевград
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
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/63036/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-blagoevgrad
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Всичко за паркета и дюшемето
Супер промоция.Циклене - 2.50 лв.кв.м. + две ръце лакиране с италиански или немски двукомпонентен полиуретанов лак
сатен - 5.50 лв.кв.м.Извършваме още , редене , пренареждане , фугиране , байцване , лакиране на паркет и дюшеме.Всички
услуги извършени от нас са качествени в срок и на достъпни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/63262/vsichko-za-parketa-i-dyushemeto

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - АД , ЕАД , ООД и ЕООД.
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/63261/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 - АД , ЕАД , ООД и ЕООД.
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
Нашата задача е да помагаме на търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура
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ООД, ЕООД, АД и ЕАД да преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения
пречещи на нормалното им функциониране.
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
2. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
3. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентен съвет.
4. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/63260/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 - АД , ЕАД , ООД и ЕООД.
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.

Страница 3/113

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.06.2013

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/63259/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

easyoffice.bg
Онлайн магазин за продажба и доставка на офис консумативи, канцеларски материали, офис мебели и техника
http://obiavidnes.com/obiava/63258/easyofficebg

Еротичен видео чат. Стриптиз. Виртуален секс.За да получите код за достъп за видеочат и разговори на живо
изпратете SMS на кратък номер 1978 за всички оператори с текст HOTWEB1 Цена на един SMS - 4.80 лв.с ДДС като
абонамента важи за 30 дни. Срещи на живо след предварително запознанство по скайп и поемане на транспортните
разходи
http://obiavidnes.com/obiava/63257/erotichen-video-chat-striptiz-virtualen-seksza-da-poluchite-kod-za-dostyp-za-vid

Eлектровъдици
Продавам електрическa въдицa 0882081495 Skype - elektronvt doxy100@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63256/elektrovydici

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги-дългогодишен професионален опит!!!
Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!
Разкриване на изневери-Частен Детектив Иван Иванов
е с дългогодишен професионален опит!
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирми
- Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация
- JPS системи за проучване и наблюдение
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
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http://obiavidnes.com/obiava/63254/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

Детективска Агенция Фокс-Частен Детектив -Бургас
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://detective-bg.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://obiavidnes.com/obiava/63253/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv--burgas

Авточасти и автосервизи - национален каталог
Авточастите.БГ е сайт-каталог на фирми вносители и производители на авточасти, аксесоари, гуми, масла, сервизно
оборудване, автобои, автокозметика за леки, тежкотоварни автомобили, микробуси, автобуси и ремаркета.
http://obiavidnes.com/obiava/63252/avtochasti-i-avtoservizi---nacionalen-katalog

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/63251/inkubatori-za-lyupene-na-yayca---izgodni-ceni

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:
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-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/63250/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

ДИСКРЕТНИ Детективски услуги от 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/63249/diskretni-detektivski-uslugi-ot-agenciya-inkognito

Професионално боядисване на холни гарнитури
Професионално боядисване на кожени волани, автомобилни седалки, холни гарнитури, луксозни телефони и всякакви
изделия от естествена кожа.
- Ремонт на пластмасови елементи от интериора на автомобила, счупени или одраскани дръжки, кори на врати,
арматурни табла, еърбеци.
- Технология за възстановяване на износени каучукови волани.
АВТОИНТЕРИОР 2000
http://obiavidnes.com/obiava/63248/profesionalno-boyadisvane-na-holni-garnituri
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Професионално боядисване на кожени волани, автомобилни седалки
-Професионално боядисване на кожени волани, автомобилни седалки, холни гарнитури, луксозни телефони и всякакви
изделия от естествена кожа.
-Ремонт на пластмасови елементи от интериора на
автомобила, счупени или одраскани дръжки, кори на врати, арматурни табла, еърбеци.
-Ремонт на пластмасови волани (без претапициране).
-Повече за нас на адрес WWW.AVTOINTERIOR.COM
АВТОИНТЕРИОР 2000

Тел. 0878 254 354

-Работим с куриери за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/63247/profesionalno-boyadisvane-na-kojeni-volani-avtomobilni-sedalki

Ремонт и възстановяване на интериори-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/63246/remont-i-vyzstanovyavane-na-interiori-avtointeriorni-uslugi

Уеб дизайн !!
Ако се нуждаете от промяна на сайта си, от създаване на такъв или от всякакъв вид подобрения и поддръжка, обърнете
се към нашите уеб дизайнери, които са сред най-добрите във Великобритания.
http://obiavidnes.com/obiava/63245/ueb-dizayn-

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/63244/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
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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/63243/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Курсове и частни уроци по испански език в София
Курсове по испански език в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Частни уроци по испански език в София и
областта на атрактивни цени от 5 до 12 лв. Всички нива /A1, A2, B1, B2, C1, C2/ и възрасти! Индивидуално и групово
обучение! Посетете ни на официалната ни уеб-страница: http://kursovezavseki.wix.com/kursove !
http://obiavidnes.com/obiava/63242/kursove-i-chastni-uroci-po-ispanski-ezik-v-sofiya

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор FULL HD Video GSM 0882870171 http://3dkoev-design.net46.net Пловдив
от350lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/63241/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор FULL HD Video GSM 0882870171 http://3dkoev-design.net46.net Пловдив
от350lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/63240/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор FULL HD Video GSM 0882870171 http://3dkoev-design.net46.net Пловдив
от350lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/63239/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор FULL HD Video GSM 0882870171 http://3dkoev-design.net46.net Пловдив
от350lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/63238/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор FULL HD Video GSM 0882870171 http://3dkoev-design.net46.net Пловдив
от350lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/63237/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni

3D проектиране и вътрешен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и вътрешен 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
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http://obiavidnes.com/obiava/63236/3d-proektirane-i-vytreshen-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3D проектиране и вътрешен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и вътрешен 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
http://obiavidnes.com/obiava/63235/3d-proektirane-i-vytreshen-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3D проектиране и вътрешен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и вътрешен 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
http://obiavidnes.com/obiava/63234/3d-proektirane-i-vytreshen-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3D проектиране и вътрешен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и вътрешен 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
http://obiavidnes.com/obiava/63233/3d-proektirane-i-vytreshen-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!!!!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ АД ЕАД ЕООД ООД.
СЪДЕЙСТВИЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ЗАПОР НА ДЯЛОВЕТЕ ЕООД ООД.........!!!
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на дружеството или търговеца от наши сътрудници
и партньори, да Ви освободим моментално от заеманата длъжност по управлението на задлъжнялото
дружество,юридическа,финансова,солидарна отговорност и всичко това в рамките на часове.
Гарантираме коректност и ниски цени за услугите които предлагаме-ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА. INVEST
KONSULT LTD. тел.0886346230 по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/63232/kupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ АД ЕАД ЕООД ООД.
СЪДЕЙСТВИЕ НА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ЗАПОР НА ДЯЛОВЕТЕ ЕООД ООД.........!!!
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на дружеството или търговеца от наши сътрудници
и партньори, да Ви освободим моментално от заеманата длъжност по управлението на задлъжнялото
дружество,юридическа,финансова,солидарна отговорност и всичко това в рамките на часове.
Гарантираме коректност и ниски цени за услугите които предлагаме-ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА. INVEST
KONSULT LTD. тел.0886346230 по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/63231/kupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-

4GB DDR3 1600MHz
4GB DDR3 1600MHz, Kingston KVR16E11/4, ECC
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http://obiavidnes.com/obiava/63230/4gb-ddr3-1600mhz

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/63229/30-50-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/63228/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/63227/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
------------------------------
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Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/63226/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/63225/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/63224/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/63223/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/63222/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/63221/sigurna-rabota

4GB DDR3 1333MHz
4GB DDR3 1333MHz, Kingston KVR1333D3S4R9S/4GI, ECC, Registered
http://obiavidnes.com/obiava/63220/4gb-ddr3-1333mhz

0882551735,довършителни ремонти,качеството се вижда.
Информация за обявата
***0882551735***
-фини шпакловки.
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-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо, корекно, разумни цени, гарантирано качество.
-майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване веднага.часно лице.0882551735
За контакт:
МАЙСТОР-ЧАСНО ЛИЦЕ
Тел: 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/63219/0882551735dovyrshitelni-remontikachestvoto-se-vijda

Химснаб Наири предлага на своите клиенти търговия на едро и дребно с НАТРИЕВ НИТРАТ
В сайта на Chimsnab можете да намерите ХЛОРНА ВАР, както и голямо разнообразие от Защитно и работно облекло.
Ние предлагаме на своите клиенти търговия на дребно. На сайта ни може да получите подробна информация за всички
наши продукти.
http://obiavidnes.com/obiava/63218/himsnab-nairi-predlaga-na-svoite-klienti-tyrgoviya-na-edro-i-drebno-s--natriev-ni

8GB DDR3 1333MHz
8GB DDR3 1333MHz, Kingston KVR13E9/8I, ECC
http://obiavidnes.com/obiava/63217/8gb-ddr3-1333mhz

8GB DDR3 1333MHz
8GB DDR3 1333MHz, Kingston KVR13LR9D4/8HC, ECC, Registered
http://obiavidnes.com/obiava/63216/8gb-ddr3-1333mhz

16GB DDR3 1333MHz
16GB DDR3 1333MHz, Kingston KVR13LR9Q8/16, ECC, Registered
http://obiavidnes.com/obiava/63215/16gb-ddr3-1333mhz

Pad ROCCAT Sense - Chrome Blue
Pad ROCCAT Sense - Chrome Blue, 40 х 28 x 0.2 cm
http://obiavidnes.com/obiava/63214/pad-roccat-sense---chrome-blue

Слушалки ROCCAT Kulo 7.1
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Слушалки ROCCAT Kulo 7.1, микрофон, USB
http://obiavidnes.com/obiava/63213/slushalki-roccat-kulo-71

Борман Комерс - специални противопожарни врати!!
Пожароустойчиви врати от Борман Комерс на най-ниските цени на пазара. Изработено от горещо поцинкована
ламарина с дебелина 1мм., нашите врати отговарят на всички изисквания за качество и издръжливост.
http://obiavidnes.com/obiava/63212/borman-komers---specialni-protivopojarni-vrati

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/63211/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
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услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/63210/detektivska-agenciya-inkognito-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
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/63209/30-50-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/63208/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/63207/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
---------------------------------
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http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/63206/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/63205/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Курсове и частни уроци по испански език в София
Курсове по испански език в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Частни уроци по испански език в София и
областта на атрактивни цени от 5 до 12 лв. Всички нива /A1, A2, B1, B2, C1, C2/ и възрасти! Индивидуално и групово
обучение! Посетете ни на официалната ни уеб-страница: http://kursovezavseki.wix.com/kursove !
http://obiavidnes.com/obiava/63204/kursove-i-chastni-uroci-po-ispanski-ezik-v-sofiya

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/63203/sigurna-rabota

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63202/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/63201/sigurna-rabota

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/63200/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/63199/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/63198/sigurna-rabota

Инкубатори - от японски пъдпъдъци до щрауси
Инкубатори - от японски пъдпъдъци до щрауси.Цени, снимки , както и друга полезна информация
ще намерите в обновения ни сайт. GSM:0892 374 714, 0887 765 216, 0876 925 025 inkubatori@abv.bg
Skype - tangrabg www.borisof.tk
http://obiavidnes.com/obiava/63197/inkubatori---ot-yaponski-pydpydyci-do-shtrausi

3D проектиране и вътрешен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и вътрешен 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
http://obiavidnes.com/obiava/63196/3d-proektirane-i-vytreshen-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3D проектиране и вътрешен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и вътрешен 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
http://obiavidnes.com/obiava/63195/3d-proektirane-i-vytreshen-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3D проектиране и вътрешен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и вътрешен 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
http://obiavidnes.com/obiava/63194/3d-proektirane-i-vytreshen-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

БИЗНЕС ПОСРЕДНИЦИ
Център за обществени услуги АсосА разгръща мрежата си и набира посредници за цялата страна!
Смятате ,че е дошло време на развиете собствен БИЗНЕС в града,където живеете?
Желаете ли да бъдете част от нещо иновативно?
Вярвате ли в собствените си възможности?
Имате ли желание да печелите много добре?
Ако отговора Ви е ДА!
Това означава,че като наш представител ,бихме могли да Ви дадем БИЗНЕС в ръцете!
ДА ТИ ПАДНЕ БИЗНЕС ОТ НЕБЕТО!!!
Основните критерии са :
1 .да разполагате с офис помещение
2. да разполагате с офис техника
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3.да имате чисто свидетелство за съдимост
4. да сте силно амбицирана личност
5.да сте готови да поемете ангажименти
6. да имате опит в някой от дейностите НИ
7.да имате изградени трудови навици.
Компанията Ни се развива на пазара в сферата на услугите като:кредитиране,застраховане,имоти,
туристически пакети,самолетни билети и мн.други. Разполагаме с изградена стратегия за развитие и досега опита ни
показва ,че всеки наш представител съумява много лесно и бързо да достигне желаните от него резултати.Компанията
Ни предоставя безплатна реклама на всеки наш партньор и осигурява клиенти по редица продукти.
ДА ТИ ПАДНЕ БИЗНЕС ОТ НЕБЕТО!
http://obiavidnes.com/obiava/63193/biznes-posrednici

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/63192/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/63191/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.
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За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63190/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

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/63189/korekt-parket

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/63188/30-50-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/63187/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.
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За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/63186/30-50-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/63185/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/63184/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив ,Пазарджик,Хасково
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://detective-bg.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://obiavidnes.com/obiava/63183/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv-pazardjikhaskovo
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10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA TAB W510 V2 таблет
10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA TAB W510 V2 таблет, сребрист, лош търговски вид, капацитивен Multi-Touch дисплей
(microHDMI), двуядрен Intel® Atom™ Z2760 1.8GHz, 2GB RAM, 64GB вградена памет, 802.11n, bluetooth, 2 x camera,
Windows8, 580g., 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/63182/101-2565-cm-acer-iconia-tab-w510-v2-tablet

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/63181/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/63180/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/63179/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/63178/sigurna-rabota

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/63177/30-50-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/63176/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/63175/30-50-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/63174/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/63173/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Athlon II™ X2 340 дву-ядрен (3.2/3.6GHz
Athlon II™ X2 340 дву-ядрен (3.2/3.6GHz, 1MB, 65W, FM2) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/63172/athlon-ii-x2-340-dvu-yadren-3236ghz

24" (60.96 cm) AOC e2495Sh
24" (60.96 cm) AOC e2495Sh, FULL HD LED, 2ms, 20 000 000:1 250cd/m2, 2xHDMI, черен, колонки, TCO 5.0, 3г.

Страница 21/113

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.06.2013

http://obiavidnes.com/obiava/63171/24-6096-cm-aoc-e2495sh

0882551735,довършителни ремонти,качеството се вижда.
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо, корекно, разумни цени, гарантирано качество.
-майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване веднага.часно лице.
http://obiavidnes.com/obiava/63170/0882551735dovyrshitelni-remontikachestvoto-se-vijda

Микрофибърна кърпа
Микрофибърна кърпа, 30x30cm
http://obiavidnes.com/obiava/63169/mikrofibyrna-kyrpa

Микрофибърна кърпа
Микрофибърна кърпа, DataFlash
http://obiavidnes.com/obiava/63168/mikrofibyrna-kyrpa

Sweex Wireless Mouse Voyager Silver (MI444)
Sweex Wireless Mouse Voyager Silver (MI444), лош търговски вид, безжична, оптична (2000dpi), USB
http://obiavidnes.com/obiava/63167/sweex-wireless-mouse-voyager-silver-mi444

Linksys WRT120N
Linksys WRT120N, лош търговски вид, 150Mbps Wireless-N Router, 4Port 10/100 Switch
http://obiavidnes.com/obiava/63166/linksys-wrt120n

Пречистване на води от Топол Еко
Митев Строй предлага станция за пречистване на води Топас 5 с хит цена от 2450 EUR. Безплатна доставка и монтаж.
Фирмата е носител на златен медал от Пловдивски Панаир 2012. В продължение на много години фирмата се занимава с
внедряване на технологии за пречистване на води за къщи, вилни села и обществени сгради.
http://obiavidnes.com/obiava/63165/prechistvane-na-vodi-ot-topol-eko

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.
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8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/63164/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Русе , София , Стара Загора
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/63163/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---ruse--sofiya--stara-zagora

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

Страница 23/113

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.06.2013

E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/63162/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

erotika i strast
Чаровно привлекателно и секси момиче, с тяло за грях и очи които прелъстявят. Предлагам компания и стандартни
услуги на платежоспособни господа.Има опция френска без кондом с доплащане Обявата е лична а дискретността е
напълно гарантирана. Цената за час e 60 лв .Транспорта се доплаща 20 лв
http://obiavidnes.com/obiava/63161/erotika-i-strast

Проектиране, производство и монтаж на обемни светещи букви, осветени с неон и LED
Проектиране, производство и монтаж на обемни светещи букви, осветени с неон и LED.
Надписи от PVC фолио. Облепване на витрини, автомобили, табели, работни облекла.
Проектиране, производство и монтаж на светеща и несветеща реклама.
Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
http://obiavidnes.com/obiava/63160/proektirane-proizvodstvo-i-montaj-na-obemni-sveteshti-bukvi-osveteni-s-neon-i-le

InSighting Relax Zone 17.06.2013
Мястото за антистрес и дълго жадуван релакс
Времето...за себе си
03, 10, 17 юни и 01 юли (всеки понеделник) - от 19 часа
Цикъл от релаксации: "играта на живота"
Матрицата
Алтер егото
Вкопчването в играта
Илюзия и освобождаване
Какво е InSighting може да прочете още по темата:
http://www.insighting.bg
http://www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/63159/insighting-relax-zone-17062013

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521, Black N1308, двуядрен Intel® Core™ i3 3217U 1.80GHz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 7670M 1GB (HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0, Linux, 2.25kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/63158/156-3962-cm-dell-inspiron-3521

Хамали Цени, Хамали, Хамали превоз, Хамали Транспорт, Хамали пренасяне, Хамали
преместване, Преместване, Пренасяне на мебели, багаж, пиана, каси с Хамали София,
транспортни услуги София.0898529009
Хамали Цени, Хамали, Хамали превоз, Хамали Транспорт, Хамали пренасяне, Хамали преместване, Преместване,
Пренасяне на мебели, багаж, пиана, каси с Хамали София, транспортни услуги София.0898529009
http://obiavidnes.com/obiava/63157/hamali-ceni-hamali-hamali-prevoz-hamali-transport-hamali-prenasyane-hamali-p

Хамали Студенти | Хамали, Хамалски услуги www.hamalisofia.eu Хамали в София с опит. Пълен
набор от Хамалски и Транспортни Услуги Преместване на Достъпни Цени.0888620269
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Хамали Студенти | Хамали, Хамалски услуги
www.hamalisofia.eu
Хамали в София с опит. Пълен набор от Хамалски и Транспортни Услуги Преместване на Достъпни Цени.0888620269
http://obiavidnes.com/obiava/63156/hamali-studenti--hamali-hamalski-uslugi-wwwhamalisofiaeu-hamali-v-sofiya-s-op

Хамали София, Хамалски услуги софия, Хамали Студенти, Студенти Хамали, преместване и
транспорт на Вашия дом и офис, пиана, каси.02/825-81-23
Хамали София, Хамалски услуги софия, Хамали Студенти, Студенти Хамали, преместване и транспорт на Вашия дом и
офис, пиана, каси.02/825-81-23
http://obiavidnes.com/obiava/63155/hamali-sofiya-hamalski-uslugi-sofiya-hamali-studenti-studenti-hamali-premestva

Хамали Цени, Хамали, Хамали превоз, Хамали Транспорт, Хамали пренасяне, Хамали
преместване, Преместване, Пренасяне на мебели, багаж, пиана, каси с Хамали София,
транспортни услуги София.0898529009
Хамали Цени, Хамали, Хамали превоз, Хамали Транспорт, Хамали пренасяне, Хамали преместване, Преместване,
Пренасяне на мебели, багаж, пиана, каси с Хамали София, транспортни услуги София.0898529009
http://obiavidnes.com/obiava/63154/hamali-ceni-hamali-hamali-prevoz-hamali-transport-hamali-prenasyane-hamali-p

Хамалски услуги, Хамалски услуги цени, Хамалски услуги софия, Пренасяне на дома и офиса с
Хамали София, транспортни и товаро-разтоварни услуги.0888/620269
Хамалски услуги, Хамалски услуги цени, Хамалски услуги софия, Пренасяне на дома и офиса с Хамали София, транспортни
и товаро-разтоварни услуги.0888/620269
http://obiavidnes.com/obiava/63153/hamalski-uslugi-hamalski-uslugi-ceni-hamalski-uslugi-sofiya-prenasyane-na-doma-

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521, Black N1310, двуядрен Intel™ Core i5 3317U 1.7/2.6GHz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 7670M 1GB (HDMI), 4GB, 500GB, Linux, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/63152/156-3962-cm-dell-inspiron-3521

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор FULL HD Video GSM 0882870171 http://3dkoev-design.net46.net Пловдив
от350lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/63151/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni

Масаж на гръб и яка – 45 мин. за 18 лв. от Масажи София
В залата за Масажи София може да се насладите на многобройните видове масажи, които предлагаме - класически
масаж на цяло тяло(75 мин. за 24 лв.), антистресов, антицелулитен, спортен масаж, както и най-новите ни комплексни
масажи – масаж на гръб и яка (45 мин. 18 лв.), масаж на гръб и ръце (40 мин. 16 лв.) и др. Нашите професионални
масажисти ще се погрижат за вашия релакс и комфорт в залата ни за Масажи София. За повече информация http://masaji-sofia.com/vidove-masaji/
http://obiavidnes.com/obiava/63150/masaj-na-gryb-i-yaka--45-min-za-18-lv-ot-masaji-sofiya

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор FULL HD Video GSM 0882870171 http://3dkoev-design.net46.net Пловдив
от350lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/63149/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni
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Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор FULL HD Video GSM 0882870171 http://3dkoev-design.net46.net Пловдив
от350lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/63148/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор FULL HD Video GSM 0882870171 http://3dkoev-design.net46.net Пловдив
от350lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/63147/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni

Xeon® E5-1620
Xeon® E5-1620, четири-ядрен (3.6/3.8GHz Turbo Boost, 10MB Smart Cache, LGA2011) TRAY
http://obiavidnes.com/obiava/63146/xeon-e5-1620

ЧАСТНА ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ - ДИСКРЕТ-ВАРНА БУРГАС ПОМОРИЕ ОБЗОР
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/63145/chastna-detektivska-agenciya---diskret-varna-burgas-pomorie-obzor

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/63144/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
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6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/63143/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

16GB DDR3 1600MHz
16GB DDR3 1600MHz, Kingston KVR16R11D4/16I, ECC, Registered
http://obiavidnes.com/obiava/63142/16gb-ddr3-1600mhz

Вътрешни ремонти в София от Алера Сървисис ООД
Вътрешни ремонти в София от Алера Сървисис ООД – 0876 35 39 39! Строителни услуги от А до Я в София и областта,
строителни ремонти в София на най-ниските цени на пазара единствено и само от Алера Сървисис ООД – ние се грижим
за Вашия уют и комфорт!
При нас може да намерите следните услуги:
1. Вътрешни ремонти: зидарии, мазилки, замазки, шпакловки, бояджийски услуги, фаянс, теракота, лепене на всякакви
плочки, гранитогрес, гипсокартон на стени и тавани, вътрешни топлоизолации, лепене на тапети, къртачни услуги
2. Външни ремонти: ремонт на покриви, топлоизолации, хидроизолации, обръщане на врати и прозорци, реставриране
на стари сгради – външно и вътрешно
3. Строителство от основи до ключ
http://obiavidnes.com/obiava/63141/vytreshni-remonti-v-sofiya-ot-alera-syrvisis-ood

Топлоизолации и хидроизолации в София
Топлоизолации и хидроизолации в София – 0876 35 39 39. Саниране в София на най-ниски цени от Алера Сървисис ООД –
най-добрият избор за Вашия дом! Топлоизолация в София - алпинистки способ и работа на скеле! Хидроизолация в София
на: покриви, основи, стени и бетон!
http://obiavidnes.com/obiava/63140/toploizolacii-i-hidroizolacii-v-sofiya

Ремонт на покриви в София
Ремонт на покриви в София 0876 35 39 39 – Вашият правилен избор за покривни ремонти в София и областта. Ние от
Алера Сървисис ООД Ви гарантираме най-ниските и атрактивни цени на пазара поради специалните отстъпки, които ни
предоставят нашите доставчици. Ексклузивно!!! Промоция до края на септември -20% от всички услуги!!! Безплатен
оглед, безплатна консултация, гаранция до 30 години! Денонощно! 0876 35 39 39!
http://obiavidnes.com/obiava/63139/remont-na-pokrivi-v-sofiya

Brother DCP-J4110DW A3 цветен мастилен принтер/копир/скенер
Brother DCP-J4110DW A3 цветен мастилен принтер/копир/скенер, 33/ 25стр/мин, 6000x1200dpi, ADF, WiFi 802.11n & Lan,
USB, 2+1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/63138/brother-dcp-j4110dw-a3-cveten-mastilen-printerkopirskener

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/

Страница 27/113

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.06.2013

http://obiavidnes.com/obiava/63137/30-50-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/63136/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/63135/30-50-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/63134/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/63133/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Brother MFC-J4510DW A3 цветен мастилен принтер/копир/скенер
Brother MFC-J4510DW A3 цветен мастилен принтер/копир/скенер, 35/ 27стр/мин, 6000x1200dpi, ADF, WiFi 802.11n & Lan,
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USB, 2+1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/63132/brother-mfc-j4510dw-a3-cveten-mastilen-printerkopirskener

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/63131/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от
ДЛЪЖНОСТ и ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
Нашата задача е да помагаме на търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура
ООД, ЕООД, АД и ЕАД да преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения
пречещи на нормалното им функциониране.
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Какво предлагаме на своите клиенти:
1. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
2. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
3. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентен съвет.
4. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/63130/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.
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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/63129/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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

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

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

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

0887232146-фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизо
0887232146 ФИНИ ШПАКЛОВКИ.
-ГИПСОВА ШПАКЛОВКА.
-ЛАТЕКС БЯЛ И ЦВЕТЕН.
-ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ.
-ОБРЪЩАНЕ ПОКРАЙ ПВЦ ДОГРАМА
С ПОСТАВИЯНЕ НА ЛАЙСНИ ИЛИ ИЗМАЗВАНЕ.
-ГИПСОВА МАЗИЛКА.
-ПРЪСКАНА МАЗИЛКА.
-МИНЕРАЛНИ МАЗИЛКИ.
--влачена мазилка.
-ЗАМАЗКИ.
-ЗИДАРИЯ.
-БЪРЗО, КОРЕКНО, КАЧЕСТВЕНО, РАЗУМНИ ЦЕНИ, МАЙСТОР С ДЪЛГОДИШНА ПРАКТИКА В СТРОЙТЕЛСТВОТО
ЧАСНО ЛИЦЕ
-ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА...
http://obiavidnes.com/obiava/63128/0887232146-fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizo

Детективска агенция "СТАР" - 0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
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- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
starinvestigator@gmail.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/63127/detektivska-agenciya-star---0885350440

Детективска агенция "СТАР" - 0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
starinvestigator@gmail.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/63126/detektivska-agenciya-star---0885350440

NETGEAR JNR1010
NETGEAR JNR1010, 150 Mbps Wireless-N Router, 4Port Switch, 5dBi антена
http://obiavidnes.com/obiava/63124/netgear-jnr1010

NETGEAR WNDA3100
NETGEAR WNDA3100, Dual-N Band 450MBps Wireless N USB Adapter
http://obiavidnes.com/obiava/63123/netgear-wnda3100

NETGEAR WNDR4300
NETGEAR WNDR4300, Dual-N Band 300+450Mbps Wireless-N Router, 4Port 10/100/1000 Switch, USB
http://obiavidnes.com/obiava/63122/netgear-wndr4300

NETGEAR WNDR4500
NETGEAR WNDR4500, Dual-N Band 450+450Mbps Wireless-N Router, 4Port 10/100/1000 Switch, 2x USB
http://obiavidnes.com/obiava/63121/netgear-wndr4500

Масивни врати на Инос
Ние сме специализиране в производството на масивни интериорни и екстериорни врати, а също и мебели от масив,
фурнир, лакиран МДФ. Можем и да ви изготвим проект за кухня,спалня или всекидневна.
http://obiavidnes.com/obiava/63120/masivni-vrati-na-inos

NETGEAR R6300
NETGEAR R6300, Dual-N Band 450+1300Mbps Wireless-N / AC Router, 4Port 10/100/1000 Switch, 2x USB
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http://obiavidnes.com/obiava/63119/netgear-r6300

Резервни части за камиони, автобуси и ремаркета!!
Търсите ли добре развит партньор за ремаркета ?! Части за климатици на камиони и автобуси на най-популярните
марки !
http://obiavidnes.com/obiava/63118/rezervni-chasti-za-kamioni-avtobusi-i-remarketa

Информационна сигурност !
Ако искате да научите как да се предпазите и бързо да реагирате в случай на извършено компютърно престъпление,
вижте специализираните ни курсове по темата, както и по информационна сигурност!
http://obiavidnes.com/obiava/63117/informacionna-sigurnost-

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/63116/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги-дългогодишен професионален опит!!!
Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!
Разкриване на изневери-Частен Детектив Иван Иванов
е с дългогодишен професионален опит!
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирми
- Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация
- JPS системи за проучване и наблюдение
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/63115/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

ДИСКРЕТНИ Детективски услуги от Агенция ИНКОГНИТО - Бургас,Стара Загора,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
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-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-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/63114/diskretni-detektivski-uslugi-ot-agenciya-inkognito---burgasstara-zagoraplovdiv

Детективска агенция Фокс извършва ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,
Бургас
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://detective-bg.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://obiavidnes.com/obiava/63113/detektivska-agenciya-foks-izvyrshva-efektivni-detektivski-uslugi-v-sofiya-plovdiv

3D проектиране и интериорен дизайн
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/63112/3d-proektirane-i-interioren-dizayn

3D проектиране и интериорен дизайн
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3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/63111/3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Неповторимостта на Хисаря
Град Хисаря предлага неповторима обстановка, която ще отговори на изискванията на всеки. Множество хотели, СПА
комплекси, минерални извори и добро обслужване работят за комфорта и екзотичната почивка на всеки гост на града.
Хисаря се отличава от останалите минерални курорти с изобилие на горещи извори и техния богат химичен състав,
великолепни условия за лечение, благодарение на високите температури и свойства.
http://obiavidnes.com/obiava/63110/nepovtorimostta-na-hisarya

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване.
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63109/bylgarski-ezik-za-chujdenci

Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на руски
език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63108/ruski-ezik--individualno-obuchenie

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ на Фирми със Задължения. ОСВОБОЖДАВАМЕ от
ДЛЪЖНОСТ и ОТГОВОРНОСТ за 1 ЧАС.
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
Нашата задача е да помагаме на търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура
ООД, ЕООД, АД и ЕАД да преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения
пречещи на нормалното им функциониране.
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/63107/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.
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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/63106/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

РУМЪНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на
езика, и акцентира върху уменията за изразяване на румънски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63105/rumynski--ezik--individualno-obuchenie

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
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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/63104/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите
"Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене
на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на унгарски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63103/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

ФИНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В процеса на обучение се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен
на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на фински език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714495, 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63102/finski-ezik--individualno-obuchenie

ТУРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по турски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Hitit”. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене
на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на турски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/63101/turski--ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по ГРЪЦКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на гръцки език. Цена: 10 лева на
учебен час
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63100/individualno-obuchenie-po-grycki-ezik

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Svenska for nyborjare. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане,
слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63099/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

ФРЕНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена: 10 лева на
учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63098/frenski--ezik--individualno-obuchenie

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Headway или друга система по
избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване
на английски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/63097/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

НЕМСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” , „Em neu” или система по избор, всички нива. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
немски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63096/nemski-ezik--individualno-obuchenie

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63095/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

Частни уроци по биология в София
Частни уроци по биология в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Курсове по биология в София и областта на
атрактивни цени от 6 до 14 лв. Индивидуални и в група! Подготовка за матурата по биология. Кандидатстудентски
курсове
по
биология
за
всички
ВУЗ-ове.
Посетете
ни
на
официалната
ни
уеб-страница:
http://kursovezavseki.wix.com/kursove !
http://obiavidnes.com/obiava/62870/chastni-uroci-po-biologiya-v-sofiya

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена:
10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63094/italianski--ezik--individualno-obuchenie

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системите „Aprender portugues” или
друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Нивото въвежда лексика и
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граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63093/portugalski--ezik--individualno-obuchenie

Легенда за Хисаря
В нея една красива българка не пожелала да се подчини на турски бей. Той пожелал да я унижи, като я накарал да поднесе
ястията гола на гостите. Момичето сторило нареждането, но когато стигнало до турския тиран, ударила с тежкия
поднос със сладкиши и го убила, удряйки го в главата. Това обаче пробудило още по-силно омразата на турците и те я
изгорили на клада. Докато я обгръщали пламъците, от очите на момичето капнали две топли сълзи, а за тях днес се
казва, че това били основите на извора, носещ името Момина сълза.
http://obiavidnes.com/obiava/63092/legenda-za-hisarya

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

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

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/63091/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 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/63090/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/63089/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Надомна работа
Предлагаме надомна работа свързана с интернет продажби. Напълно безплатно. Без такси за нищо.
Необхдоимо е да имате познания за работа с компютър и комуникативни способности.
За информация 0882 88 65 40
http://obiavidnes.com/obiava/63088/nadomna-rabota

Извор Момина сълза в Хисаря
Извор Момина сълза в град Хисаря се слави с интересна легенда, пренесена от миналото. Богатото му съдържание на
радон, много микроелементи сред, които манган, кобалт,цинк, мед и витамини, го нареждат сред най-вкусният от
хисарските извори.Водите му се използват с питейна цел и за лечение на различни заболявания, като бъбречно-урологични
и заболявания на опорно-двигателния апарат и други. Температурите на извора Момина сълза достига 47 градуса. Това е
и една от причините този известен за Хисаря извор да е така посещаван, както и целия курорт. Водата на този извор е
слабоминерализирана, не притежава цвят и мирис и има приятен вкус.
http://obiavidnes.com/obiava/63087/izvor-momina-sylza-v-hisarya

СТРОИТЕЛСТВО НА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ ПОСТРОИКИ
Проектиране строителство и дизайн на модерни енергийно ефективни умни и пасивни сгради с уникална архитектура и
вътрешни интирьорни решения които ще допренасят за хармонията и уюта за да получите максимално удобство и
комфорт.С възможност за съдеиствие и изготвяне на документи за кандидатстване по европеиски програми за
възвръщане на по голямата част от направената от вас инвестиция .Също така предлагаме реиновиране на стари сгради
,и повишаване на тяхната енергийна ефективност ,модернизиране и оптимизиране на вътрешното пространство с
уникални дизайнерски решения .Ценообразуването е строго индивидуално в зависимост от направения идеен проект
,което дава възможност всеки сам да прецени реално стойността на офертата по зададени от вас критерий .
Безплатни консултации за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/63086/stroitelstvo-na-energiyno-efektivni-postroiki

За град Хисаря
Централното разположение на град Хисаря в подножието на склоновете на Средна гора, прави въздуха там
изключително зареждащ и възстановяващ жизнените сили. Релефа е разнообразен, което позволява страхотни
възможности за планински туризъм.
http://obiavidnes.com/obiava/63085/za-grad-hisarya
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MP4 Player - 4 GB
4GB Slim MP4 плейър
Вградена 4GB памет
2.2-инчов екран с висока разделителна способност за разглеждане на снимки, четене на електронни книга и гледане на
видео и филми
Функции:
Музикален плейър + Movie Player + Звукозапис + FM Radio + Picture Viewer + Е-книги + телефоннен указател + игри
Вграден микрофон
Спецификации на продукта:
Езици: български, английски, немски, италиански, португалски, френски, испански, руски, турски, гръцки, японски,
корейски, китайски и др. (26)
Дисплей: 2.2 "TFT LCD екран
Видео формат: поддържа AMV формат
Музикален плейър: MP3, WAV и WMA формати
FM радио: Да
Игри: Snake, Box Man, Russia Block
Запис: вграден микрофон за запис на аудио
Разглеждане на снимки: BMP, GIF, PNG и JPG формат
E-книги Reader: поддържа TXT формат
Удобни функции: Часовник и телефонен указател
Памет: Да, вградена 4GB
High Speed USB порт: Да
Universal Audio Port: универсален 3.5 mm аудио жак
Удобен за потребителя: Енергоспестяваща настройка, регулируема яркост,
Батерия: С вградена акумулаторна батерия
Цвят: Черен
Размер: 90 х 42 х 5mm (Д х Ш х Т)
Тегло: 35g
http://obiavidnes.com/obiava/63084/mp4-player---4-gb

Гривна против комари "BUGS LOCK"
Гривна против комари "BUGS LOCK"
Широко използвана в цял свят, уникална гривна със100% доказана ефективност.
Подробна информация:
Изработена от микрофибърна материя.
Напоена със 100% натурално етерично масло от цитронела.Напълно безвредно за човека, но отблъскващо насекомите.
Активно действие - до 240 часа.
Регулираема по дължина. Може да бъде поставяна, както на китката, така и на глезена.
Подходяща, както за възрастни, така и за деца..
Богата цветова гама.Стилен моден акцент към Вашето облекло.
Начин на действие:
Маслото от цитронела е едно от най-популярните етерични масла. То се извлича от различни видове диви треви,
които растат в тропическите райони на Югоизточна Азия, Южна Америка и Карибите. Видовете треви, от които се
добива маслото, са наречени лимонена трева и се използват като ароматни билки срещу комари и други насекоми.
Цитронелата е основен компонент в продуктите, отблъскащи комари, мухи, кърлежи и други жилещи насекоми, които
могат да бъдат много опасни. Някои от тях пренасят болести като малария, треска, енцефалит и др. Терпените в
маслото от цитронела блокират невронните пътища на насекомите и пречат на тяхното свободно движение и обмяна
на веществата. Въпреки че не ги убива, цитронелата силно ги отблъсква заради парализиращото си действие.
Много хора предпочитат да се предпазват от неприятните насекоми именно с цитронела, защото не съдържа
химични вещества, както повечето спрейове против комари. Продуктите с цитронела са нетоксични и имат силно
противогъбично действие
- Koлко време трае?
Нормално след отваряне:
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Open 100%
24 часа 84%
48 часа 79%
72 часа 73%
96 часа 60%
120 часа 55%
192 часа 49%
240 часа 42%
Забравете за обривите и сърбежите по цялото тяло, както и за нежеланите алергични реакции.Защитете Вас и Вашите
деца.
Спецификация:
Състав: 70% микрофибър и 100% натурално етерично масло от цитронела
Регулируема дължина (на принципа на колана).
Подходяща за всички възрасти (включително и малки деца)
Абсолютно безвредна (моля, не използвай гривната, ако си алергичен към това етерично масло).
http://obiavidnes.com/obiava/63083/grivna-protiv-komari-bugs-lock

Мобилен телефон ZTK - 2 DUAL SIM
Модел

Самсунг ZTK

Мрежа

GSM 900/1800MHz

СИМ

Dual SIM Card Dual Standby

Оператори

Всички налични

Цвят

Бял

Материал

Пластмаса

Система
CPU

MTK6225

Internal Memory
Батерия

27K

1050 mAh

Дисплей
Размери

1.8 Inch

Резолюция

220 x 176 pixels

Цжетове

260K Colors

Поддържа
Мелодии

Polyphonic/MP3
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Аудио

MP3/WAV/AMR/AWB

Видео

3GP/MPEG4

Изображения
JPEG/BMP/GIF/PNG/GIF
Е-книги

TXT/CHM/DOC/HTML

FM Radio

Да, необходими са слушалки

Порт

Data transfer port

Памет

поддържа TF card до 8GB

Трансфер & Свързване
USB/Bluetooth

Онсовни функции

Камера

0.3MP

Езици

English, Russian, Thai, Vietnamese

В телефона

50

Съобщения

SMS/MMS

Въвеждане

Клавиатура

Bluetooth

Bluetooth 2.0

Размери

103 x 47 x 13mm

Тегло(вкл батерията)

58g

Други
Bluetooth, FM radio, camera, AV recorder, AV player,
calendar, calculator, alarm, etc
http://obiavidnes.com/obiava/63082/mobilen-telefon-ztk---2-dual-sim

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор FULL HD Video GSM 0882870171 http://3dkoev-design.net46.net Пловдив
от350lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/63081/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni
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Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор FULL HD Video GSM 0882870171 http://3dkoev-design.net46.net Пловдив
от350lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/63080/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni

ВиК и Електро за Вашия дом е офис
Професионални ВиК ремонти и Електро услуги с посещение на място от квалифицирани електротехник и
водопроводчик. Електроуслуги , отстраняване на повреди, монтаж и поддръжка на контакти, ключове, осветителни
тела, ел. табла, предпазители, осветителни тела, контакти, ключове, бойлери и др.ВиК услуги- Монтаж и подмяна на
водопроводна инсталация, душ батерии, смесители, кранове, меки връзки, водомери, аксесоари за баня, тоалетни
казанчета и др Коректност и качество на добри цени!
София,Пловдив,Плевен,Русе, Варна, Бургас,Стара Загора,Сливен,Ямбол
http://obiavidnes.com/obiava/63079/vik-i-elektro-za-vashiya-dom-e-ofis

ВиК и Електро за Вашия дом е офис
Професионални ВиК ремонти и Електро услуги с посещение на място от квалифицирани електротехник и
водопроводчик. Електроуслуги , отстраняване на повреди, монтаж и поддръжка на контакти, ключове, осветителни
тела, ел. табла, предпазители, осветителни тела, контакти, ключове, бойлери и др.ВиК услуги- Монтаж и подмяна на
водопроводна инсталация, душ батерии, смесители, кранове, меки връзки, водомери, аксесоари за баня, тоалетни
казанчета и др Коректност и качество на добри цени!
София,Пловдив,Плевен,Русе, Варна, Бургас,Стара Загора,Сливен,Ямбол
http://obiavidnes.com/obiava/63078/vik-i-elektro-za-vashiya-dom-e-ofis

Инкубатори - от японски пъдпъдъци до щрауси
Инкубатори - от японски пъдпъдъци до щрауси.Цени, снимки , както и друга полезна информация ще намерите в
обновения ни сайт. GSM:0892 374 714, 0887 765 216, 0876 925 025 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg www.borisof.tk
http://obiavidnes.com/obiava/63077/inkubatori---ot-yaponski-pydpydyci-do-shtrausi

Инкубатори - от японски пъдпъдъци до щрауси
Инкубатори - от японски пъдпъдъци до щрауси.Цени, снимки , както и друга полезна информация ще намерите в
обновения ни сайт. GSM:0892 374 714, 0887 765 216, 0876 925 025 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg www.borisof.tk
http://obiavidnes.com/obiava/63076/inkubatori---ot-yaponski-pydpydyci-do-shtrausi

Подготовка за сертификатите FCE и CAE в Кеймбридж Център – Стара Загора !
Качествена подготовка за Кеймбридж сертификатите FCE (First Certificate in English) и CAE (Certificate in Advanced
English) в 100 уч.ч. ( за всеки от сертификатите) . Изучава се по утвърдени системи на обучение – COMPLETE FCE и
COMPLETE CAE. 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! 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
Web site: http://cambridgestz.alle.bg
Skype: cambridge_center1
http://obiavidnes.com/obiava/63075/podgotovka-za-sertifikatite-fce-i-cae-v-keymbridj-centyr--stara-zagora-

Компютърни курсове по програма ,, Аз мога повече” !
Кеймбридж Център предлага на своите клиенти безплатни компютърни курсове ( ключова компетентност 4 – дигитална
компетентност) по програма ,,Аз мога повече’’:
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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/63074/kompyutyrni-kursove-po-programa--az-moga-poveche-

Фирмено ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ в Кеймбридж център – Стара Загора!
С КЕЙМБРИДЖ ЦЕНТЪР имате възможност да изучавате над 10 езика - английски, немски, френски, испански,
италиански, гръцки, турски, руски и др. С висок стандарт на преподаването, осигурен от квалифицирани преподаватели
и съвременна учебна база. Малки групи 6- 8 човека, индивидуален подход към всеки един от курсистите. 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! Специални отстъпки за безработни, ученици, пенсионери и други. Отстъпка при записване
на втори курс!
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/63073/firmeno-ezikovo-obuchenie-v-keymbridj-centyr--stara-zagora

Курсове по Френски език в Кеймбридж център - Стара Загора!
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/63072/kursove-po-frenski-ezik-v-keymbridj-centyr---stara-zagora

Курсове по Английски език в Кеймбридж център – Стара Загора!
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:
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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/63071/kursove-po-angliyski-ezik-v-keymbridj-centyr--stara-zagora

Курсове по Немски език в Кеймбридж Център – Стара Загора! Отстъпки !!!
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/63070/kursove-po--nemski-ezik--v-keymbridj-centyr--stara-zagora--otstypki-

Курсове по Испански език в Кеймбридж център - Стара Загора ! Старт веднага !
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
уебсайт: http://cambridgestz.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63069/kursove-po-ispanski-ezik-v-keymbridj-centyr---stara-zagora--start-vednaga-

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/63068/30-50-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.
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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/63067/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/63066/30-50-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/63065/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/63064/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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

Почивка в Хисаря
Почивката в Хисаря остава очарователна и пленителна, защото миналото и бъдещето се преплитат в интересна
емоция. Красотата на градчето радват окото, а душата на всеки турист остава изпълнена с положителен заряд от
емоции.
http://obiavidnes.com/obiava/63063/pochivka-v-hisarya

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3521, Black N1206, двуядрен Intel® Pentium® 2117U 1.8GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, Linux, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/63062/156-3962-cm-dell-inspiron-3521

7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad 7.0 Ultra +
7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad 7.0 Ultra +, таблет, черен, ARM A8 1.0GHz, 512MB RAM, 4GB Flash памет (+MicroSDHC
слот), 802.11n, камера, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/63061/7-1778-cm-prestigio-multipad-70-ultra-

7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad 7.0 Ultra +
7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad 7.0 Ultra +, таблет, червен, ARM A8 1.0GHz, 512MB RAM, 4GB Flash памет (+MicroSDHC
слот), 802.11n, камера, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/63060/7-1778-cm-prestigio-multipad-70-ultra-

7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad 7.0 HD таблет
7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad 7.0 HD таблет, двуядрен ARM A9 1.5GHz, 1GB DDR3 RAM, 4GB Flash памет (+MicroSDHC
слот), miniHDMI, 802.11n, камера, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/63059/7-1778-cm-prestigio-multipad-70-hd-tablet

Земеделска земя купувам на изгодни цени- 0886236248
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/63058/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni--0886236248

8" (20.32 cm) Prestigio MultiPad 2 8.0 Ultra Duo 3G таблет
8" (20.32 cm) Prestigio MultiPad 2 8.0 Ultra Duo 3G таблет, черен, двуядрен ARM A9 1.2GHz, капацитивен IPS дисплей, 1GB
DDR3 RAM, 8GB Flash памет (+MicroSDHC слот), 802.11n, 2x камера, Android 4.0
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http://obiavidnes.com/obiava/63057/8-2032-cm-prestigio-multipad-2-80-ultra-duo-3g-tablet

8" (20.32 cm) Prestigio MultiPad 2 8.0 Ultra Duo 3G таблет
8" (20.32 cm) Prestigio MultiPad 2 8.0 Ultra Duo 3G таблет, бял, двуядрен ARM A9 1.2GHz, капацитивен IPS дисплей, 1GB
DDR3 RAM, 8GB Flash памет (+MicroSDHC слот), 802.11n, 2x камера, Android 4.0
http://obiavidnes.com/obiava/63056/8-2032-cm-prestigio-multipad-2-80-ultra-duo-3g-tablet

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/63055/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

3D проектиране и интериорен дизайн
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/63054/3d-proektirane-i-interioren-dizayn

БИО СОК ОТ ЧЕРНА БОРОВИНКА 330ml
БИО СОК ОТ ЧЕРНА БОРОВИНКА, 330ml (Концентрат)
Боровинките са сините перли на горските поляни. Богат извор от антиоксиданти, фибри и витамин С.
Помага на сърдечно съдовата система, укрепва кръвоносните съдове , зрението, отслабването на мозъчната дейност,
забава на стареенето,спомага на черния дроб. Мощен антиоксидант- активността на витамин А ефективно
неутрализира действието на свободните радикали. Притежава антисептични свойства.
Съдържание: 330 мл стъклена бутилка
Състав: 100% плодове черна боровинка от сертифицирано органично земеделие.
Препоръчителен прием: два пъти по 30 мл. След отваряне да се съхранява в хладилник.
http://obiavidnes.com/obiava/63053/bio-sok-ot-cherna-borovinka-330ml

БИО СОК АРОНИЯ 330ml
БИО СОК АРОНИЯ 330ml (Концентрат)

Предназначение: Сокът от арония има редица полезни ефекти и свойства: Тонизиращ ефект повишава жизнените сили
на организма, подпомага преодоляването на нервните разтройства и преумора, стимулира регенерирането на
мускулната и костна тъкан, кръвообразуването и обмяната на веществата. Антисептични свойства - мощно средство
за борба с грипа ,предпазва от вирусни и бактериални иинфекции, облекчава бронхити. С високо съдържание на йод влияе благотворно на растежа при децата, както и на йододефицитни заболявания (ендемична гуша).
Противоалергичен ефект - благоприятен при различни алергични реакции. Използва се при хипоациден гастрит (с
намалена секреция на стомашен сок), кръвоизливи, анемии, ревматизъм. Най-подходящ за бременни, деца, диабетици,
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активни спор тисти, ползващи големи количества изкуствни стимулатори, Незаменим при пречистващи организма
диети. В съчетание с плод или натурален ябълков сок, стимулира мощно очистващо действие на кръвоносната и
отделителната с-ми.
Състав: 100% Био Сок от арония от сертифицирани органични плодове.
Препоръчителен прием: Веднъж дневно30mlсок самостоятелно или смесен с вода или друг сок.
http://obiavidnes.com/obiava/63052/bio-sok-aroniya-330ml

БИО ХЛОРЕЛА 330мл
Био ОРГАНИЧНА ХЛОРЕЛА-хранителна защита на клетките
Хлорела е протозон на растително вещество. Ниейните многослойни клетъчни стени се състоят от целулоза. Хлорела е в
състояние да обвърже токсични елементи и по този начин да детоксикира организма, особено от тежки метали от
хранителни източници, от замърсяването на въздуха и водата, както и от химически токсини. Освен това тялото се
подхранва с ценни хранителни вещества и може да си върне отново хармонизирания баланс. Водораслото съдържа
висококачествени протеини, витамини, минерали и микроелементи, както и вторична растителна комбинация, ако се
използва като основна храна. Като хранителна добавка Хлорела е в състояние да снабди с лутеин и други
антиоксидантни значителни каротиноиди, както и с витамин В12 и фолиева киселина и с хлорофил.
Съдържание: 150 таблетки
Състав: 100% Chlorella vulgaris на прах
Препоръчителен прием: По 1-2 таблетки 3 пъти дневно
http://obiavidnes.com/obiava/63051/bio-hlorela-330ml

БИО СОК ОТ НАР 330мл
Био сок от ОРГАНИЧЕН НАР - Райски плод (Концентрат)

От праисторически времена Нарът (плод на любовта) е символ на живот и плодородие. В много култури ароматният
сок е известен и като жив еликсир, както и символ на безсмъртие и чувственост. Той има положителни ефекти,
дължащи се на взаимодействието на различни растителни вещества. За науката от огромен интерес са съдържащите
се в него елагова киселина, фенолна киселина и флавоноиди поради антиоксидантния им ефект и способността им да
подобряват ефективността на имунната система. Сокът е полезен за подобряване на имунитета, жизнеността при
настинки и грип, стомашно-чревни разстройства, бъбречни кризи. Спомага за по-лесното възстановяване след
инфекциозни заболявания и операции. Съставките спомагат за стимулирането на кръвообръщението и регулирането на
нивата на кръвната захар и холестерола. Затова е полезен за сърдечно-съдовата система, намалявайки и риска от
развитие на атеросклероза. Консумацията на био сок от нар е полезен и за мъжете, включително за подобряване на
еректилната функция.
Състав: 100% плодов сок от Нар от сертифицирано биологично земеделие.
Препоръчителен прием: веднъж дневно по 30 мл. След отваряне да се съхранява в хладилника.
http://obiavidnes.com/obiava/63050/bio-sok-ot-nar-330ml

БИО СОК ОТ АКАЙ 330 мл
Био сок от ОРГАНИЧЕН АКАЙ-Силния плод на тропическите гори (Концентрат)

Силният плод е от Южно-американската тропическа гора и се използва като висококачествен хранителен продукт за
благосъстояние и физическа годност от местните хора в района на Амазонка. Известни са ползите от консумация на
плодове, но в забързаното ежедневие на деловия човек те не присъстват. Наред с това огромния стрес, лошия
хранителен режим, тютюнопушенето и наднорменото тегло са фактори, които очертават мрачна статистика
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касаеща най-вече развитите общества, а именно огромен процент на заболеваемост от рак диабет, инсулт, инфаркти,
при относително млади и активи хора. В най-голяма степен причината за тази статистика е оксидантния стрес. Акая
повишава нивото на енергия и е мощен източник на антиоксиданти. Помага за подобряване на сърдечно- съдовата и
храносмилателната система. Подпомага отслабването- изгаря мазнините, подобрява обмяната на вещества, укрепва
имунната система.
Препоръчителен прием: два пъти преди ядене по 15 мл. След отваряне да се съхранява в хладилник.
http://obiavidnes.com/obiava/63049/bio-sok-ot-akay-330-ml

БИО СОК МОРСКИ ЗЪРНАСТЕЦ(Облепиха) 330мл
Био сок от ОРГАНИЧЕН МОРСКИ ЗЪРНАСТЕЦ(облепиха)- "Лимон" на Севера (Концентрат)

Оранжево-червени, много кисели на вкус плодове на морския храст зърнастец за едни от най-известните местни
доставчици на витамин С, заедно с шипката. Естественото съдържание на витамин С в плодовете на морския
зърнастец не могат да бъдат надминати от други местни плодове. Затова морски зърнастец е отличен за превантивна
подкрепа на имунната система през зимните месеци. Растението ракитник е най-добрият източник на Омега 7 мастна
киселина позната още като палмилетоленова киселина. научни изследвания диказват, все повече ползи от действието й
спрямо Омега 3,6 и 9 мастни киселини. Палмитолеиновата киселина е богата на серум, който намалява появата на
белезите на възрастта. Тя подхранва и подмладява кожата, спомага за укрепването на здравето на лигавиците,
подпомага функциите на пикочо-половата, храносмилателната и дихателната системи, подобрява хидратацията на
тялото. Човешкото тяло е способно само да призвежда важната палмитолеинова киселина, но не винаги тя е
достатъчна на организма.
http://obiavidnes.com/obiava/63048/bio-sok-morski-zyrnastecoblepiha-330ml

ВМЛ–Консулт
Фирма за строителен надзор ВМЛ КОНСУЛТ предлага технически консултации в целия спектър в областта на
строително – инвестиционния процес.За повече информация и експертна помощ посетете сайта: http://vmlconsult.com/
http://obiavidnes.com/obiava/63047/vmlkonsult

Търся квартира
Ние сме младо семейство с дете на 3 години и търсим спешно квартира в троян до 150 лв. Достатъчни са ни стая и кухня
но да е обзаведено.
Тел. за връзка: 0896 21 85 80
http://obiavidnes.com/obiava/63046/tyrsya-kvartira

Транспортни услуги БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН. Превоз на покъщнина, багаж, МЕБЕЛИ. Изгодни
цени/0877-663-995/0898-874-253.ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи.Транспортни услуги без почивен ден. Цялостен или частичен пренос на
Вашето обзавеждане. Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Товарни превози с бордови микробуси и камиони с
дължина на товарната част до 4, 50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за
запазване цялостта на Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища,
квартири, офиси, магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за експресни доставки на
стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 / 0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63045/transportni-uslugi-bez-pochiven-den-prevoz-na-pokyshtnina-bagaj-mebeli-izgodni-

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ-АЯКС-ПРАВО НА ИЗБОР!!!-0888112075
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
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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/63044/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-0888112075

Детективска агенция Аякс-24/7 -Варна Русе Шумен Бургас Велико Търново
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/63043/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

НОВИ- Бензинови резачки ВИКИ
Предлагаме нови
Бензинови резачки ВИКИ
Това е машина за различни дейности с отлична динамика на двигателя, здрава метална конструкция и странично
обтягане на веригата. Снабдена е с антивибрационна система на тампони като горивният резервоар заедно с
ръкохватките е отделен от корпуса и режещия апарат, за допълнително намаляване на вибрациите. Регулируема
маслена помпа и пластмасов въздушен филтър с дълъг живот. Двигател: бензинов - двутактов, въздушно охлаждане,
един цилиндър. Обем двигател: 53 куб. см. Мощност: 3 конски сили Обороти на празен ход: 2800 об./мин. Максимални
обороти: 12000 об./мин. Дължина на шината: 40 см. Омасляване масло/бензин: 1:50 /1 л бензин А95H: 20 мл двутактово
масло/ Обем бензинов резервоар: 500 мл Обем маслен резервоар: 250 мл Тегло: 5.2 кг. РАЗГЛЕДАЙТЕ НОВИЯТ НИ
ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/63042/novi--benzinovi-rezachki-viki

Генератори за ток 3.5 KW монофазен с количка
Предлагаме на Вашето внимение нови
Генератори за ток 3.5 KW монофазен с количка
бензин-газ четиритактови генератори "EUROKAMA" за монофазен ток, максимално замерена мощност 3,5 KW,
постоянно отдадена мощност - 3 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.
Доставяме навсякъде в страната по куриер с наложен платеж/цената на доставката за цяла България е до 26 лв. и се
заплаща от купувача при получаването на генераторагенератори "EUROKAMA" за монофазен ток, максимално замерена
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мощност 3,5 KW, постоянно отдадена мощност - 3 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. Доставяме навсякъде в страната по куриер с наложен платеж/цената на доставката за цяла България е до 26 лв. и
се заплаща от купувача при получаването на генератора. РАЗГЛЕДАЙТЕ НОВИЯТ НИ ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/63041/generatori-za-tok-35-kw-monofazen-s-kolichka

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/63040/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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

Нови Инверторни електрожени WSM-200.С 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: Дигитален дисплей за използваната моментна
мощност. 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.РАЗГЛЕДАЙТЕ НОВИЯТ НИ ЕЛЕКТРОНЕН АДРЕС
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/63039/novi-invertorni-elektrojeni-wsm-200s-argon

ПЕРФОРАТОР- 800W - 2-26
Характеристики на перфораторите: - Мощен 800 W мотор и сила на удара 3 J за бързо проникване при пробиване Спиране на въртенето за изсичане - Спиране на удара за пробиване в стомана и дърво - Лесна смяна на захвата на
инструмента - Сферична връзка на кабела за предотвратяване на прекъсването му - Меко противоплъзгащо покритие на
главната и допълнителната ръкохватка за сигурно хващане - Предпазен съединител - Въртяща се плоча с
четкодържатели (за еднаква мощност при дясно и ляво въртене) Технически данни - Номинална консумирана мощност
800 W - Енергия на удара 0 – 3 J - Честота на ударите при номинални обороти 0 – 4.000 min-1 - Номинални обороти 0 –
900 min-1 - Тегло без кабел 2,7 kg - Дължина 377 mm - Широчина 83 mm - Височина 210 mm - Захват на инструмента
SDS-plus - Диапазон на пробиване: http://obiavidnes.com/obiava/63038/perforator--800w---2-26
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Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив
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/63037/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

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/63035/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/63034/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Компютърно Обучение по схемата „Аз мога повече” в Интер Алианс.
Център за Професионално Обучение Интер Алианс Стара Загора, е одобрен като Доставчик на обучение по Оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси" на ЕС 2007-2013год., по схемата "Аз мога повече", по следните дигитални
/компютърни/ специалности:
-Компютърно обучение І ниво( Windows,Word,Excel),
-Компютърно Обучение ІІ ниво(Windows,Word,Excel,Power Point,Access),
- Офис Асистент(Word,Excel,Power Point,Access,Outlook)
-ЕXCEL,
-PHOTOSHOP,
-CORELDRAW,
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-WEBDESIGN ,
-Графичен Дизайн.Продължителност на Обучението-45 учебни часа.Предлагаме:дневни,вечерни и съботно-неделни
групи,в удобно за Вас време. За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон
Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53
63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz., http://interalliancestz.alle.bg http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63033/kompyutyrno-obuchenie-po-shemata-az-moga-poveche-v-inter-alians

Курсове по ИСПАНСКИ ЕЗИК -Стартират сега с отстъпка.
Лицензираният към НАПОО на МОН Професионален
център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага
специализирано обучение по ИСПАНСКИ език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа. Високият
стандарт в обучението ни е осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по системата VEN – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по чуждоезиково
обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и писменото
владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността да се
общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с
всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания,съгласно МОН.
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” №96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg ,http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63032/kursove-po-ispanski-ezik--startirat-sega-s-otstypka

Intending Zone - Зоната на възнамеряване по Wishpin
Заповядайте във вълшебната Зона на възнамеряването, където ще се потопим в омаята на невъзможните възможности,
които изцеляват душата ни, преобразяват живота ни и ни карат да бъдем истински и автентични каквито са мечтите,
които ще започнем заедно да сбъдваме.

19 ЮНИ - 19 ЧАСА

Какво е Intending може да прочете още по темата:
http://www.insighting.bg
http://www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/63031/intending-zone---zonata-na-vyznameryavane-po-wishpin

Ангелът на Фондация Ейнджълс - Симона Кичукова с нова благотворителност
Симона Кичукова- Представителката на фондация "Ейнджълс" от Клуб "Търговска гимназия - ценности и човеколюбие",
в деня на славянската писменост и култура 24 Май отпразнува своя абитуриентски бал в град Бургас. Успоредно със
своето обучение, Симона Кичукова активно се включва в благотворителните акции организирани от фондация
„Ейнджълс” с председател Ивелин Кичуков. Клубът на Търговската гимназия, койот тя оглавява не веднъж е
организирал кампании с благотворителна цел, 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.
Защото заедно можем повече....
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http://obiavidnes.com/obiava/63030/angelyt-na-fondaciya-eyndjyls---simona-kichukova-s-nova-blagotvoritelnost

Дарение на хранителни продукти от фондация Ейнджълс
Ангелите на Фондация „Ейнджълс” – клон София посетиха три 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". Посещението беше организирано точно преди празника на славянската писменост и култура 24 май. Дарени бях
хранителните продукти, които няколко дена преди това бяха събрани в съвместната акция на екипа на Ай Еф Джи
Лизинг АД и Фондацията под името Купи и Дари в супермаркет Пикадили в гр. София. Екипа на фондацията се надява да
осъществява все повече благотворителни кампании, с които да изгреят още
Детски усмивки.
Екипът на фондация Ейнджълс - клон София благодари на всички посетители на магазина за оказаната подкрепа и
даряването на хранителни продукти от първа необходимост.
Очаквайте нос скоро с поредната кампания, в която може да се включите и Вие!
Защото заедно можем повече....
За повече информация и снимки: www.foundationangels.org
http://obiavidnes.com/obiava/63029/darenie-na-hranitelni-produkti-ot-fondaciya-eyndjyls

Нов заместник-председател на Фондация „Ейнджълс“ - клон Стара Загора
Председателя на Фондация „Ейнджълс”-клон Стара Загора д-р Димитър Голев, представи новия си заместник-управител
– г-н Панайот Плешков. Г-н Плешков прие с удоволствие поканата отправена му от председателя, с надежда да се
включи и организира нови благотворителни каузи, с които да предизвикат повече усмивки на деца в неравностойно
положение. Фондацията има няколко успешно реализирани благотворителни кампании за деца и възрастни в
неравностойно положение на територията на област Стара Загора!
Двамата председатели застанаха пред обектива за обща снимка с надежда за реализиране на повече благотворителни
проекти, с които да грейнат усмивките на детските лица!
Защото заедно можем повече ... !
http://obiavidnes.com/obiava/63028/nov-zamestnik-predsedatel-na--fondaciya-eyndjyls---klon-stara-zagora

СТАРТИРА курс по Немски език в Интер Алианс Стара Загора!! С отстъпка
Лицензираният (към НАПОО на МОН) Професионален център за обучение “Интер Алианс” Стара Загора Ви предлага
курс по Немски език за начинаещи и напреднали от І – ІV ниво. Всяко ниво обхваща 100 учебни часа и се работи по
системата THEMEN AKTUELL. В учебният процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите
занятия и писменото владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи
способността да се общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра
индивидуална работа с всеки един курсист! Заповядайте при най-добрите! При квалифицираните преподаватели и
съвременните методики по чуждо езиково обучение
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. Нашите преподаватели са филолози с богат опит в преподаването на
чужди езици, някой от които специализирали в чужбина. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава
заверено легитимно удостоверение за придобитите знания.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg , http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63027/startira-kurs-po-nemski-ezik-v-inter-alians-stara-zagora-s--otstypka

Нови групи по Английски език І –V ниво в Интер Алианс с отстъпка.
Лицензираният Център за Професионално Обучение ИНТЕР АЛИАНС (към НАПОО на МОН) Ви предлага специализирано
обучение по Английски език за начинаещи и напреднали от І – V ниво в 100 учебни часа.Гарантираме висок стандарт в
обучението и реални резултати! Ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на
чуждоезиковото обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за
преподаване на съответния език. Издаване на легитимно удостоверение, съгласно МОН.
Системата “New Headway” е актуална и комуникативна, развива бързо говорни умения.Всички учебни помагала са
осигурени от нас. В обучението са включени и аудио материали, които разнообразяват часовете и обогатяват
познанията на курсистите за английската реч и култура.Използва се учебник, учебната тетрадка, аудио записи, както и
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допълнителни материали, подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към
езика. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с всеки един!
Вечерни, дневни, съботно-неделни групи!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. За да откликнем на персоналните нужди на всеки един от Вас, без да се налага да
жертвате от служебните ангажименти или личните Ви планове!
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:interalliance_stz
,http://interalliancestz.alle.bg
http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63026/novi-grupi--po-angliyski-ezik--v-nivo--v-inter-alians-s--otstypka

Подготовка за Кеймбридж Сертификати:FCE,CAE.
Център за Професионално Обучение „Интер Алианс” Стара Загора Ви предлага Подготовка за Кеймбридж
Сертификати:FCE( First Certificate in English) и CAE(Certificate in Advanced English) по 100 учебни часа .Система на
обучение:Complete FCЕ-Това е изпит за хора с ниво над средното (upper-intermediate), коeто съответства на ниво B2 от
Общоевропейската езикова рамка.Система на обучение: Complete CAE-.Това е изпит за напреднали, който съответства
на ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и
успешни системи за преподаване на съответния език.Възможност за разсрочено плащане и отстъпки.
Нашият подход предвижда езиково обучение в малки групи между 4 и 8 човека.Така може да сте сигурни, че сте получили
личното внимание, необходимо за постигане на Вашите цели.Предлагаме както индивидуално обучение,така и
дневни,вечерни и съботно-неделни групи,в удобно за Вас време. Издаване на легитимно удостоверение, съгласно МОН. За
повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел.042/ 60 53 63; 0895/ 622 470,
interalliance_stz@abv.bg , skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg, http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63025/podgotovka--za-keymbridj-sertifikatifcecae

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/63024/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

3D проектиране и вътрешен дизайн
3D проектиране и вътрешен 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
http://obiavidnes.com/obiava/63023/3d-proektirane-i-vytreshen-dizayn

3D проектиране и вътрешен дизайн
3D проектиране и вътрешен 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
http://obiavidnes.com/obiava/63022/3d-proektirane-i-vytreshen-dizayn

3D проектиране и вътрешен дизайн
3D проектиране и вътрешен 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.
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http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig
http://obiavidnes.com/obiava/63018/3d-proektirane-i-vytreshen-dizayn

3D проектиране и вътрешен дизайн
3D проектиране и вътрешен 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
http://obiavidnes.com/obiava/63021/3d-proektirane-i-vytreshen-dizayn

3D проектиране и вътрешен дизайн
3D проектиране и вътрешен 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
http://obiavidnes.com/obiava/63020/3d-proektirane-i-vytreshen-dizayn

3D проектиране и вътрешен дизайн
3D проектиране и вътрешен 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
http://obiavidnes.com/obiava/63019/3d-proektirane-i-vytreshen-dizayn

3D проектиране и вътрешен дизайн
3D проектиране и вътрешен 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
http://obiavidnes.com/obiava/63017/3d-proektirane-i-vytreshen-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
от400lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/63016/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
от400lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/63015/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
от400lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/63014/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Летни езикови ваканции в Марбела, Испания
Живей без граници! Пътувай с Родина!
Възраст: 16 + години
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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/63013/letni-ezikovi-vakancii-v-marbela-ispaniya

Учи испански във Валенсия!
Курсовете от Нас, знанията от Вас!
Възраст: 16 + години
Център „Родина” организира летни езикови програми по испански език във Валенсия, Испания. Различните курсове са
подходящи за всички, които желаят да усъвършенстват познанията си, без значение от възрастта.
Учебните бази са специално подбрани и отговарят на съвременните изисквания. Класните стаи са широки, просторни и
светли. Всеки курс включва удобно настаняване и седмичен план за хранене.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 730
• 3 седмици = € 1060
• 4 седмици = € 1390
"РОДИНА" - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. ген. Гурко 74
от 10:00до 18:30 часа.
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/63012/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
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• 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/63011/ezikovi-vakancii-v-barselona-ispaniya

Курсове по немски език в Дюселдорф
Езикови ваканции - ГЕРМАНИЯ
През нашите очи – виждаш своите мечти!
Възраст: 16 + години
Съчетайте езиковата подготовка с многобройни възможности за развлечение. Езиковите курсове на „Родина” в
Дюселдорф са подходящи за хора от всички възрасти. Те позволяват да опознаете немската култура, език и традиции,
както и да практикувате наученото в реална среда.
Предлагат се както стандартни летни езикови курсове в Германия, така и интензивни, подготовка за специализирани
изпити за кандидатстване за университети и др. Освен всичко това, програмите включват екскурзии, спортни занимания
и развлекателни програми.
Настаняването и хранителният план са съобразени с изискванията на кандидатите, а учебните бази са напълно
оборудвани и специално подбрани.
Цени за курс + настаняване и полупансион:
• 2 седмици = € 780
• 3 седмици = € 1165
• 4 седмици = € 1460
„РОДИНА” - България
За контакт с НАС:
гр.София 1000, ул. Ген. Гурко №74
Раб. Време: 10:00 - 18:30 часа
Тел.: 02/ 9888 604, 0887 099 730
e-mail: kursovete@gmail.com
web: www.kursovete.com
http://obiavidnes.com/obiava/63010/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:
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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/63009/ezikovi-kursove-i-vakancii-po-nemski-ezik-v-myunhen

Подготовка за сертификатите FCE и CAE в Кеймбридж Център – Стара Загора !
Качествена подготовка за Кеймбридж сертификатите FCE (First Certificate in English) и CAE (Certificate in Advanced
English) в 100 уч.ч. ( за всеки от сертификатите) . Изучава се по утвърдени системи на обучение – COMPLETE FCE и
COMPLETE CAE. 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! 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
Web site: http://cambridgestz.alle.bg
Skype: cambridge_center1
http://obiavidnes.com/obiava/63008/podgotovka-za-sertifikatite-fce-i-cae-v-keymbridj-centyr--stara-zagora-

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/63007/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

Страница 65/113

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.06.2013

• 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/63006/ezikovi-kursove-po-nemski-ezik-vyv-frankfurt

Xeon® E5504
Xeon® E5504, четири-ядрен (2.0GHz, 4MB Smart Cache, LGA1366) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/63005/xeon-e5504

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/63004/30-50-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/63003/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/63002/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Телескопичен товарач
Модел: JSB 530-110
Особености:
Телескопичен товарач JSB 530-110 В отлично състояние. Цена 33 000 лв.
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Техн. характеристики:
11 метра дължина на стрелата. 3 тона товароподемност. в комплект с вилици и кофа.
http://obiavidnes.com/obiava/63001/teleskopichen-tovarach

2-стаен апартамент, обзаведен, Кършияка до Новотела
Напълно обзаведен 2-стаен апартамент в 10-годишна кооперация до Новотела. Разпределението е следното: хол с
кухненски бокс, голяма спалня, баня, отделно WC и 2 тераси. НАЕМ: 380 лева. За клиенти на агенцията. За контакти:
0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня Иванова.
http://obiavidnes.com/obiava/63000/2-staen-apartament-obzaveden-kyrshiyaka-do-novotela

Кутия 3.5" (8.89 cm) Thermaltake Muse 5G
Кутия 3.5" (8.89 cm) Thermaltake Muse 5G, SATA 6Gb/s, алуминиева, USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/62999/kutiya-35-889-cm-thermaltake-muse-5g

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/62998/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/62997/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 ,
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полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи , качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62996/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
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/62995/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/62994/30-50-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/62993/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/62992/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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SteelSeries Kinzu V2
SteelSeries Kinzu V2, бяла, оптична, USB
http://obiavidnes.com/obiava/62991/steelseries-kinzu-v2

SteelSeries Kinzu V2
SteelSeries Kinzu V2, синя, оптична, USB
http://obiavidnes.com/obiava/62990/steelseries-kinzu-v2

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

SteelSeries Kinzu V2 Pro Glossy Black
SteelSeries Kinzu V2 Pro Glossy Black, оптична, USB
http://obiavidnes.com/obiava/62989/steelseries-kinzu-v2-pro-glossy-black

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/62988/30-50-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/62987/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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/62986/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

SteelSeries Sensei [RAW] Rubberized
SteelSeries Sensei [RAW] Rubberized, светеща, макроси, USB
http://obiavidnes.com/obiava/62985/steelseries-sensei-raw-rubberized

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/62984/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

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
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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/62983/nayser-dayser-kuhnensko-rende

БГ магазин разполага с богата гама уреди за вашия дом и офис
Осигурете си глътка свеж и чист въздух с нашия въздухоочестител.
"БГ магазин" поддържа налични пречиствател на въздух с йонизатор, озонатор, UV бактерицидна лампа,
НЕРА и Е.S.Р. филтър и дистанционно управление. Ние предлагаме и два модела квантов анализатор за
проверка на здравословното състояние, чрез компютърна диагностика.
Подарете си спокоен живот с тези уреди или здраве и красота с някой от продуктите на
"Sanct Bernhard" - КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ.
Очакваме Вашите поръчки!
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/62982/bg-magazin-razpolaga-s-bogata-gama-uredi-za-vashiya-dom-i-ofis-osigurete-si-gly

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:
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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/62981/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

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.

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/62980/kvantov-analizator--bioskener-37-podrobni-otcheta

Pad SteelSeries QcK Mass
Pad SteelSeries QcK Mass, 32 х 28.5 x 0.6 cm
http://obiavidnes.com/obiava/62979/pad-steelseries-qck-mass

LexMark CX410de цветен лазерен принтер/копир/скенер/факс
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LexMark CX410de цветен лазерен принтер/копир/скенер/факс, 2400x600dpi, 32/32стр/мин, Duplex, RADF, 512MB, Lan1000
& USB
http://obiavidnes.com/obiava/62978/lexmark-cx410de-cveten-lazeren-printerkopirskenerfaks

Слушалки Ttesports Shock Sunfire Yellow
Слушалки Ttesports Shock Sunfire Yellow, жълти, микрофон, сгъваеми
http://obiavidnes.com/obiava/62977/slushalki-ttesports-shock-sunfire-yellow

Gamepad Razer Sabertooth
Gamepad Razer Sabertooth, съвместим с PC / Xbox 360®
http://obiavidnes.com/obiava/62976/gamepad-razer-sabertooth

15.6" (39.62 cm) Asus K55VD-SX554D
15.6" (39.62 cm) Asus K55VD-SX554D, четириядрен Intel™ Core i7 3630QM 2.4/3.4GHz, HD LED Display & GeForce 610M
2GB (HDMI), 8GB, 1TB, 2xUSB3.0, no OS, 2.52kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/62975/156-3962-cm-asus-k55vd-sx554d

Детективска агенция "СТАР" - 0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
http://obiavidnes.com/obiava/62974/detektivska-agenciya-star---0885350440

ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА ЦОНЕВА
Частен съдебен изпълнител Весела Любомирова Цонева от района на град Габрово, по възлагане от пристъпилия към
изпълнение заложен кредитор, извършва предаване на заложеното имущество или извършването на продажба на
същото.
Като пълноправен частен съдебен изпълнител, Весела Любомирова Цонева прилага опита и професионализма си при
решаване на Вашите проблеми. Работи в района на гр. Габрово, като фигурира с регистрационен номер 732 в „Камарата
на частните съдебни изпълнители”. За контакти: гр. Габрово, ул. Скобелевска №32. Телефони за контакти: 066/809717 и
0887/939576, електронна поща: vesela_tsoneva@abv.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/62973/vesela-lyubomirova-coneva

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413-Услуги За Цялата Страна
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
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-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/62972/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413-uslugi-za-cyalata--strana

Детективска Агенция Бургас Фокс-Частни Детективи
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/62971/detektivska-agenciya-burgas-foks-chastni-detektivi

нотариус СВЕТЛОЗАР ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ
Заверки на всякакъв вид договори и сделки може да направите в кантората на нотариус Светлозар Здравков Николов. За
контакти: град Велики Преслав, ул. Александър 94, ет. 6, ап. 6, тел: 053844100.
За района на град Велики Преслав и близките населени места компетентно нотариално обслужване може да намерите в
кантората на нотариус Светлозар Здравков Николов, тел: 053844100.
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http://obiavidnes.com/obiava/62970/notarius-svetlozar-zdravkov-nikolov

МБАЛ Д-Р СЕРГЕЙ РОСТОВЦЕВ
В Момчилград е МБАЛ Д-Р СЕРГЕЙ РОСТОВЦЕВ. В нея има диагностичен блок, АГ, хирургичен, педиатрия, рентген,
неврология,
стационарно
отделение.
Ул.
Стефан
Караджа
1,
03631/
6206,
http://www.lechebnizavedenia.com/mbal/gradove/recl/momchilgrad/MBAL_momchilgrad.html.
МБАЛ Д-Р СЕРГЕЙ РОСТОВЦЕВ приема болни от Момчилград и Кирково. Отделенията са АГ, неврология, хирургия,
педиатрия,
лаборатория,
рентген,
стационар.Ул.
Стефан
Караджа
1,
03631/
6206,
http://www.lechebnizavedenia.com/mbal/gradove/recl/momchilgrad/MBAL_momchilgrad.html
http://obiavidnes.com/obiava/62969/mbal-d-r-sergey-rostovcev

14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad T430i N1T4WBM
14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad T430i N1T4WBM, двуядрен Intel® Core™ i3 2370M 2.4GHz, HD LED Display (mini
DisplayPort), 4GB, 500GB 7200rpm, 2xUSB3.0, Windows 7 Professional 64bit, 2.17kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/62968/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-t430i-n1t4wbm

Трио Милк
ТРИО МИЛК ООД е фирма за млекопреработване. Производството включва качествено краве сирене от натурално краве
мляко. Адрес на базата: област Разград, с. Киченица, ул. Христо Смирненски 4, 084/ 725282, trio_milk@mail.bg.
ТРИО МИЛК ООД предлага собствено производство на краве сирене. Продуктът е съставен от 100% мляко за свежо
качествено сирене. Свържете се с нас на адрес: област Разград, с. Киченица, ул. Христо Смирненски 4, 084/ 725282,
trio_milk@mail.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/62967/trio-milk

Xeon® E3-1220 v2
Xeon® E3-1220 v2, четири-ядрен (3.1/3.5GHz Turbo Boost, 8MB Smart Cache, LGA1155) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/62966/xeon-e3-1220-v2

Ангелът на Фондация Ейнджълс - Симона Кичукова с нови амбиции за благотворителност
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. Паралелно със своето
обучение в Търговската гимназия, Симона Кичукова активно се включваше в благотворителните инициативи на фондация
Ейнджълс с председател Ивелин Кичуков. 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.
Симона Кичукова благодари и на своите съученици от гимназията за оказаното съдействие от тяхна страна и
включването им в благотворителните дейности, дарявайки хиляди детски усмивки...
С пожелание за попътен вятър и бъдещи успехи се отправя и екипът на фондация Ейнджълс.
http://obiavidnes.com/obiava/62965/angelyt-na-fondaciya-eyndjyls---simona-kichukova-s-novi-ambicii-za-blagotvoritelno

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

palavnica
ако искаш да прекараш един вълнуващ час с едно разлино момиче момиче което ще се усмихва през цялото време докато е
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с теб ще прави това което ти искаш и ще се постарае не да вземе твоите пари а да ги заслужи ми се обади и не мисли
работя само на твой терен или хотел 1 час стандарт е 60 лв предлагам и други неща обади се и разбери какви transporta
se doplshta 20 lv
http://obiavidnes.com/obiava/62964/palavnica

sexsi mrusnica
Aз съм опитна в искуството наречено любов.Ако искаш да получиш опитна жена готова да те възбуди бързо и да те
свърши бавно се обади на мен КОГАТО ТИ Е СКУЧНО-ЗВЪННИ МИ НЯМА ДА СЪЖАЛЯВАШ-С МЕН МОЖЕШ САМО
ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАШ-ЕКЗОТИЧНА И ОПИТНА красавица ДЕНОНОЩНО ЗА ТЕБ 60 лв за 4ас стандарт транспорта се
допла6та 20лв
http://obiavidnes.com/obiava/62963/sexsi-mrusnica

palava jena
Това, което със сигурност умея са френските неща, ако си любопитен какво мога да ти направя с езика си - заповядай!;
Снимките ми са напълно реални и съм готова да дойда при теб и да ти изпълня всички желания
работя НОН СТОП
Цена за час с мен -60лв транспорта се допла6та 20лв
Очаквам те, Юлия
http://obiavidnes.com/obiava/62962/palava-jena

opitai me
Аз съм на снимките и предлагам час от времето си на теб за 60лв за час . Час в който няма да съжаляваш нито за миг, че
си избрал точно мен. На 25 години съм и имам време и желание да си заслужа парите ти.
Казвам се катя очаквам да ми се обадиш транспорта се допла6та 20 лв
http://obiavidnes.com/obiava/62961/opitai-me

Xeon® E3-1230 v2
Xeon® E3-1230 v2, четири-ядрен (3.3/3.7GHz Turbo Boost, 8MB Smart Cache, LGA1155) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/62960/xeon-e3-1230-v2

8GB USB Flash
8GB USB Flash, PQI U819L, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/62959/8gb-usb-flash

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/62958/inkubatori-za-lyupene-na-yayca---izgodni-ceni

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Пловдив , Бургас , Пазарджик
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
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>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/62957/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---plovdiv--burgas--pazardjik

Игра за счетоводители
Вярваме, че ако споделянето на знания става по приятен начин, то то ще бъде много по-ефективно. Ако искаш да
разшириш познанията си в счетоводната сфера и да се присъединиш към професионалната общност, заповядай и играй с
нас! Това е твоят шанс по приятен и забавен начин да повишиш счетоводната си компетенстност. Освен всичко друго
участието ти в играта може да ти спечели и вълнуваща награда. Тази игра набляга на взаимопомощта и общуването
между хората. Целта
http://obiavidnes.com/obiava/62956/igra-za-schetovoditeli

ремонт на покривни дейности
строителна бригада извършва ремонт на всички видове покриви навеси тераси гаражи хидро изолаци пререждане на
керемиди основни и частични ремонти тенекежиски услуги на разумни цени
http://obiavidnes.com/obiava/62955/remont-na-pokrivni-deynosti

Asus Z77-A
Asus Z77-A, Z77, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0 (CF) (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 2xUSB3.0,
ATX
http://obiavidnes.com/obiava/62954/asus-z77-a

Ангелът на Фондация Ейнджълс - Симона Кичукова с нова благотворителност
Симона Кичукова- Представителката на фондация "Ейнджълс" от Клуб "Търговска гимназия - ценности и човеколюбие",
в деня на славянската писменост и култура 24 Май отпразнува своя абитуриентски бал в град Бургас. Успоредно със
своето обучение, Симона Кичукова активно се включва в благотворителните акции организирани от фондация
„Ейнджълс” с председател Ивелин Кичуков. Клубът на Търговската гимназия, койот тя оглавява не веднъж е
организирал кампании с благотворителна цел, като: „Купи и Дари”, „Топли дрехи”, „Продажба на мартеници” и други в
помощ на деца и възрастни в неравностойно положение.
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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.
Защото заедно можем повече....
http://obiavidnes.com/obiava/62953/angelyt-na-fondaciya-eyndjyls---simona-kichukova-s-nova-blagotvoritelnost

Дарение на хранителни продукти от фондация Ейнджълс
Ангелите на Фондация „Ейнджълс” – клон София посетиха три 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". Посещението беше организирано точно преди празника на славянската писменост и култура 24 май. Дарени бях
хранителните продукти, които няколко дена преди това бяха събрани в съвместната акция на екипа на Ай Еф Джи
Лизинг АД и Фондацията под името Купи и Дари в супермаркет Пикадили в гр. София. Екипа на фондацията се надява да
осъществява все повече благотворителни кампании, с които да изгреят още
Детски усмивки.
Екипът на фондация Ейнджълс - клон София благодари на всички посетители на магазина за оказаната подкрепа и
даряването на хранителни продукти от първа необходимост.
Очаквайте нос скоро с поредната кампания, в която може да се включите и Вие!
Защото заедно можем повече....
За повече информация и снимки: www.foundationangels.org
http://obiavidnes.com/obiava/62952/darenie-na-hranitelni-produkti-ot-fondaciya-eyndjyls

Нов заместник-председател на Фондация „Ейнджълс“ - клон Стара Загора
Председателя на Фондация „Ейнджълс”-клон Стара Загора д-р Димитър Голев, представи новия си заместник-управител
– г-н Панайот Плешков. Г-н Плешков прие с удоволствие поканата отправена му от председателя, с надежда да се
включи и организира нови благотворителни каузи, с които да предизвикат повече усмивки на деца в неравностойно
положение. Фондацията има няколко успешно реализирани благотворителни кампании за деца и възрастни в
неравностойно положение на територията на област Стара Загора!
Двамата председатели застанаха пред обектива за обща снимка с надежда за реализиране на повече благотворителни
проекти, с които да грейнат усмивките на детските лица!
Защото заедно можем повече ... !
http://obiavidnes.com/obiava/62951/nov-zamestnik-predsedatel-na--fondaciya-eyndjyls---klon-stara-zagora

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/62950/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/62949/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
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www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/62948/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/62947/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/62946/sigurna-rabota

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/62945/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/62944/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Asus Z87-C
Asus Z87-C, Z87, LGA1150, DDR3, PCI-E 3.0 (CF) (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 4xUSB3.0,
ATX
http://obiavidnes.com/obiava/62943/asus-z87-c

Община Девня
Община Девня е разположена на 30 км. от областния град Варна. Известна е с местността Побитите камъни, Музей на
мозайките, Девненските извори, както и етнографската колекция в с. Кипрен. Сграда на общината: гр. Девня 9162, бул.
Съединение 78, тел. (+359) 0519 47011.
http://obiavidnes.com/obiava/62942/obshtina-devnya

ВИБРОБЕТОН 2010
ВИБРОБЕТОН 2010 е с основна дейност производство на бетонови разтвори и замазки, смеси от бетон, бетоновъзли и
други бетонови изделия. За контакт с фирмата: гр. Пловдив 4000, Пътя за с. Брестник, 700 м. след разклона, тел.
032/676002, info@higis.eu.
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http://obiavidnes.com/obiava/62941/vibrobeton-2010

21.5" (54.61 cm) Philips 226V4LSB2 FULL HD LED
21.5" (54.61 cm) Philips 226V4LSB2 FULL HD LED, 5ms 10 000 000:1 200cd/m2 черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/62940/215-5461-cm-philips-226v4lsb2-full-hd-led

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/62939/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

МБАЛ ШУМЕН
МБАЛ ШУМЕНпредлага здравни услуги в своя денонощен спешен център, както и в специализираните звенахирургия,
неврология, детско, АГ, вътрешниболести, очно, ортопедия, УНГ, лаборатория, скенер, рентген, ехографии.
www.mbal-shoumen.com
http://obiavidnes.com/obiava/62938/mbal-shumen

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/62937/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Продавам ниви в Пловдивско-Пазарджишко
Собственик продава земеделска земя в Пловдивска, Пазарджишка област в землищата на селата:Асеновград, Алеко
Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Браниполе, Брестник, Брестовица, Верен, Виница, Войводиново,
Войсил, Гелеменово, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Градина, Гранит, Граф Игнатиево, Добровница, Долна Махала,
Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор, Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево,
Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево, Кричим, Крумово,
Куклен, Куртово Конаре, Леново, Мало Конаре, Марково, Медковец, Мененкьово, Мокрище, Момино село, Мулдава, Ново
Село, Огняново, Опълченец, Оризари, Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик,Перущица, Пловдив, Православен, Първенец,
Радиново, Рогош, Садово, Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Строево, Триводици, Труд, Устина, Хасково, Храбрино,
Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Ягодово
АЛИКА ЕООД
http://www.apollon.net
GSM: 0887644838
Еmail: alikaeood@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/62936/prodavam-nivi-v-plovdivsko-pazardjishko
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18.5" (47 cm) LG 19EN33S HD LED
18.5" (47 cm) LG 19EN33S HD LED, 5ms, 5 000 000:1 200cd/m2, 3г
http://obiavidnes.com/obiava/62935/185-47-cm-lg-19en33s-hd-led

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/62934/30-50-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/62933/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/62932/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

нотариус ПАВЛИНА НЕЙЧЕВА СИМЕОНОВА
При нотариус Павлина Нейчева може да извършите следните услуги: нотариални актове, изповядване на сделки,
договори, договори за доброволна делба и др., нотариална заверка, заверка на преписи, приемане и съхранение на
завещания, обявяване и връщане на завещания, нотариални покани, изготвяне и заверка на пълномощни, и др., прехвърляне
на собственост / МПС, консултации;
http://obiavidnes.com/obiava/62931/notarius-pavlina-neycheva-simeonova

3D проектиране и вътрешен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio
3D проектиране и вътрешен 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 9лв метър квадратен.
http://obiavidnes.com/obiava/62930/3d-proektirane-i-vytreshen-dizayn-3dkoev-design-studio

Нелина 1
НЕЛИНА 1 ЕООД е с основна дейност дървопроизводство и дърводобив. Продава и произвежда дърва за нуждите на
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бита,
транспортира.
гр.
Панагюрище,
ул.
Стефан
Караджа
2,
0357/62793,
http://www.registarnaselskotostopanstvo.com/Горско_стопанство_и_дърводобив/Услуги_за_горското_стопанство_и_дървод
обива/НЕЛИНА_1_ЕООД.htm#.UWq8PMqK1aX
http://obiavidnes.com/obiava/62929/nelina-1

3D проектиране и вътрешен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio
3D проектиране и вътрешен 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 9лв метър квадратен.
http://obiavidnes.com/obiava/62928/3d-proektirane-i-vytreshen-dizayn-3dkoev-design-studio

3D проектиране и вътрешен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio
3D проектиране и вътрешен 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 9лв метър квадратен.
http://obiavidnes.com/obiava/62927/3d-proektirane-i-vytreshen-dizayn-3dkoev-design-studio

3D проектиране и вътрешен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio
3D проектиране и вътрешен 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 9лв метър квадратен.
http://obiavidnes.com/obiava/62926/3d-proektirane-i-vytreshen-dizayn-3dkoev-design-studio

Магазин за трапезни столове !!!
Ние предлагаме широко разнообразие на столове за трапезария и кухня. Ако искате да си вземете наистина качествени
мебели, които дълго време ще присъстват във вашия дом, моделите на Carmen ще задоволят изискванията ви за
качество,визия и цена!
http://obiavidnes.com/obiava/62925/magazin-za-trapezni-stolove-

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни
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
от400lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/62924/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни
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
от400lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/62923/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни
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
от400lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/62922/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni
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Аптека Витафарм
AПТЕКА ВИТАФАРМ в гр. Троян изпълнява протоколи и рецепти по Здравна каса, предлага детски храни, осигурява лест
ленти
и
инсулин,
измерва
кръвно
налягане.
Адрес
ул.
Г.
Карцов
182
Б,
067
060
457
http://apteka.zdraveopazvane.catalog.bg/company/aптека+витафарм/48969
http://obiavidnes.com/obiava/62921/apteka-vitafarm

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/62920/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/62919/sigurna-rabota

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА
"ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА заема западната част на Западните Родопи, попада изцяло
в обл. Пазарджик и покрива част от община Батак. Обхватът му е 10 990 хектара и включва няколко реки и язовири.
Природата е идеална за риболов, екотуризъм, спорт, лов, както и за пълноценна почивка. Характерна тук е късната
пролет, лятото е кратко и хладно, есента – топла, а зимата - студена и дълга с дебел сняг. Местностите „Кемера” и
„Дженевра” разкриват останки от римско време. Тук е и защитената местност „Дупката”. Резерватът е богат на
растителни и животински видове - широколистни, иглолистни дървета, билки. Обитават го всички типични за нашите
гори животни, а също и скокливите диви кози; дивечът е представен от благороден елен, глухар, сърна, дива коза, дива
свиня, лисица, мечка и заек, както и от доскоро застрашеният вид - муфлон. Гр.Батак, местност „Широка поляна”, тел.:
03553/ 21 68, e-mail: dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com.
"
http://obiavidnes.com/obiava/62918/tp-dyrjavno-lovno-stopanstvo-shiroka-polyana

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/62917/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/62916/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
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Купуваме АД ЕАД ООД ЕООД със задължения.Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за
ДДС,ЗКПО и ДОПК.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Гарантираме коректност и ниски цени за услугите които предлагаме-ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА.
INVEST
KONSULT LTD. тел.0886346230 0895034839
по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/62915/kupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-

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/62914/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/62913/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/62912/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/62911/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
Купуваме АД ЕАД ООД ЕООД със задължения.Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за
ДДС,ЗКПО и ДОПК.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения , включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Гарантираме коректност и ниски цени за услугите които предлагаме-ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА.
INVEST
KONSULT LTD. тел.0886346230 0895034839
по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/62910/kupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-
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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/62909/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/62908/sigurna-rabota

ЗКПУ ТРАКИЯ
ЗКПУ ТРАКИЯ е фирма, действаща в зърнопроизводството. Продукцията, която обработва и продава е от следните
култури – царевица, пшеница, слънчоглед. Фирмата извършва и обработка на селскостопански площи с машини. За
контакти: гр. Раднево, ул. Митьо Станев 2, 0417/ 82409; 088/ 7708375.
http://obiavidnes.com/obiava/62907/zkpu-trakiya

Монолитна къща, 90м2 + 400м2 двор, Брастовица, 39 800 Евро
С нова по-ниска цена - 39 800 Евро. СПЕШНА ПРОДАЖБА!!!Монолитна къща до центъра на село Брестовица на хубаво
място с всички комуникации: ток, вода, канализация, асфалтов път. Къщата е на 3 нива: като 1 ниво е на груб строеж и
представлява изба и помещение предвидено за механа; на 2 ниво е жилищният етаж със застроена площ от 85 м2, който
е ремонтиран; на 3 ниво е таванското помещение, което също е на груб строеж. Покривът на къщата е изцяло
ремонтиран, а дворът е много добре поддържан - каменни настилки и сифон за дъждовната вода. Къщата е изцяло
топлоизолирана, дограмата е хубава, дървена със стъклопакет, чугунена камина в хола, с която се отоплява целият
етаж. Разпределението на етаж втори е следното: просторен хол с кухненски бокс, 2 спални, широко антре, баня,
тераса към двора. Подовата настилка е дюшеме и гранитогрес, интериорни врати от масивно дърво, банята е нова,
голямо перално помещение. Цена: 39 800 Евро. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня
http://obiavidnes.com/obiava/62906/monolitna-kyshta-90m2--400m2-dvor-brastovica-39-800-evro

Хотел и SPA ОТДИХ
ОТДИХ Хотел & SPA е с четири звезди и е разположен в центъра на гр. Каварна, на 1 км. от плажа. Сградата е на 6
етажа, на разположение са 55 стаи, 6 апартамента и напълно оборудвана конферентна зала. Подземен и надземен
паркинг, бюро за обмяна на валута, лоби бар, механа, ресторант, SPA център, открит и закрит басейн, фризьорски салон,
интернет, търговски обекти. Летище Варна е на 64 км. Информация и резервации по телефона, през интернет или на
място: гр. Каварна 9650, бул. България, Градски парк, тел.: +359 570 830 49, +359 885 506321, http://www.hotelotdih.com.
http://obiavidnes.com/obiava/62905/hotel-i-spa-otdih

21.5" (54.61 cm) LG 22EN33S HD LED
21.5" (54.61 cm) LG 22EN33S HD LED, 5ms, 5 000 000:1 200cd/m2, 3г
http://obiavidnes.com/obiava/62904/215-5461-cm-lg-22en33s-hd-led

Кул Консулт оод
Фирма Cool Consult.Ltd. е с дейност предпроектни проучвания и пълен инженеринг на вентилационни, климатични и
отоплителни съоръжения. Благодарение на тях се осигурява висока енергийна ефективност на дома и офиса.
Квалифицирани професионалисти обследват и осъществяват проектите. Включена е доставка на съоръженията до
мястото на монтаж. Разчитайте на гаранция и поддръжка, както и консултиране в периода на изграждането. София
1113, ул. Николай Хайтов 2, вх. Г, ет. 5, ап.16, 02/870 74 47, coolconsult.com, office@coolconsult.com.
http://obiavidnes.com/obiava/62903/kul-konsult-ood
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/62902/30-50-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/62901/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/62900/30-50-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/62899/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota
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НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/62898/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/62897/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/62896/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
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http://obiavidnes.com/obiava/62895/detektivska-agenciya-star-0885350440

Ubiquiti Loco M2
Ubiquiti Loco M2, 2.4GHz, MIMO
http://obiavidnes.com/obiava/62894/ubiquiti-loco-m2

Ubiquiti Bullet M2
Ubiquiti Bullet M2, 2.4GHz, MIMO
http://obiavidnes.com/obiava/62893/ubiquiti-bullet-m2

Детективска агенция Аякс-24/7 -Варна Русе Шумен Бургас Велико Търново
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/62892/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

Софийска стокова борса АД (ССБ АД)
Софийска стокова борса АД (Sofia Commodity Exchange) е първият и най-голям организиран, концентриран и
бързоликвиден борсов пазар в България, който няма почивен ден за търговците и бизнесмените, които обслужва.
Брокерите са добре подготвени професионалисти, познаващи не само борсовите правила и механизми на тържищната
търговия, но и пазарната конюнктура за търгуваните стоки.
Софийската Стокова борса е първият и най-голям борсов пазар, актуален както на спотния, така и на срочния пазар.
Съществуващ повече от 20 години и въпреки глобалната финансово - икономическа криза, успява да отбележи
внушителен ръст и възходящ тренд.
http://obiavidnes.com/obiava/62891/sofiyska-stokova-borsa-ad-ssb-ad

САТУРН 2 ООД
Фирма САТУРН 2 ООД извършва пълни услуги по електрическите инсталации от окабеляване до монтаж на осветителни
тела. Фирмата предлага и поддръжка на ел. инсталации.Тя разполага с много работници, собствен транспорт и работи
в цяла България.
Фирма САТУРН 2 ООД е надежден партньор в работата си с подизпълнители, инвеститори, строителни фирми и
крайни клиенти при направа, ремонт и поддръжка на електрически инсталации, тя е доказала това с дългогодишното си
опит и присъствие на пазара.
САТУРН 2 ООД - и ремонт на силнотокови и слаботокови ел. инсталации.Фирмата се е отвърдила на пазара,
благодарение на коректност и лоялност към клиентите и партньорите си. Затова и говори големия брой обекти
извършени от нея.
http://obiavidnes.com/obiava/62890/saturn-2-ood

Ubiquiti Bullet M5
Ubiquiti Bullet M5, 5GHz, MIMO
http://obiavidnes.com/obiava/62889/ubiquiti-bullet-m5
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Коли за скрап
Автоморга Тони изкупува коли за скрап за София. Цените който предлагаме за вашия стар автомобил започват от 400 и
достигат до 6000 лева. Изкупваме коли, джипове, мотопеди, камиони, бусове и други МПС-та. За повече информация
посетете сайта ни или се обадете на телефон 0886 382 792.
http://obiavidnes.com/obiava/62888/koli-za-skrap

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/62887/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/62886/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,
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e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62885/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Ubiquiti NanoStation M2
Ubiquiti NanoStation M2, 2.4GHz, MIMO
http://obiavidnes.com/obiava/62884/ubiquiti-nanostation-m2

Ubiquiti NanoStation M5
Ubiquiti NanoStation M5, 5GHz, MIMO
http://obiavidnes.com/obiava/62883/ubiquiti-nanostation-m5

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/62882/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni-za-oblruseshumentyrgovishtesilistraraz

ASUS RT-N14U
ASUS RT-N14U, 300Mbps Wireless-N Router +4Port 10/100Mbps Switch, USB
http://obiavidnes.com/obiava/62881/asus-rt-n14u

ASUS RT-AC66U
ASUS RT-AC66U, Dual-N Band 450+1300Mbps Wireless-N / AC Router +4Port 10/100/1000Mbps Switch, 2xUSB
http://obiavidnes.com/obiava/62880/asus-rt-ac66u

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/62879/sigurna-rabota

ФАЯНС,РЕМОНТ НА БАНЯ,БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ-МАЙСТОРИ,ДОГОВОР
ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ :
* ОБЛИЦОВКИ: фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор, полагане на мокет, балатум и др.
* МОНТАЖИ НА: тоалетни чинии, казанчета, умивалници, батерии, душ кабини, вани, бойлери, аксесоари , лайсни,
ревизионни отвори, вентилатори.
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* БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ: шпакловки, боядисване с бял и цветен латекс, блажно боядисване, лепене на тапети,
пръскани и декоративни мазилки.
* ДРУГИ:
* ЗАМАЗКИ: Полагане на цименто-пясъчна замазка, Полагане на цименто-пясъчна замазка Полагане на армирана
цименто-пясъчна замазка Полагане на перлито-бетонна замазка, Полагане на самонивелираща се замазка, Направа на
индустриални подове
- Монтаж на ГИПСКАРТОН-окачени тавани, преградни стени, предстенни обшивки. Интериорни решения.
- ЗИДАРИЯ- на тераси, преди монтаж на дограма; изграждане на ново разпределение на стени и др.
- УСВОЯВАНЕ на тераси към стаи.
- ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ на тераси, стени, тавани, жилища, мазета и влажни помещения.
- ОБРЪЩАНЕ на врати и прозорци след поставяне на нова дограма.
- ВиК -професионален ДЕМОНТАЖ и МОНТАЖ на всички видове водопроводни мрежи. .
- МОНТАЖ на ДОГРАМА-BRUGMAN, WEISS PROFIL, КОМАРНИЦИ, ЩОРИ.
- Предлагаме КАЧЕСТВЕН НЕМСКИ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ-БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ И ПОДЛОЖКА, ЕСТЕСТВЕН
ТРИСЛОЕН ПАРКЕТ, МАСИВЕН ПАРКЕТ.
- КЪРТЕНЕ. ИЗВОЗВАНЕ на строит. отпадъци.
- Снабдяваме с материали БЕЗ НАДЦЕНКА.
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД. Дизайнерска консултация и коректност. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И
СРОКОВЕ.
ДМ СТРОЙ ЕООД Ви предлага БОГАТИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ, ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ, за
да осъществите с лекота предстоящия Ви ремонт. Екипът ни се състои от строителен инжинер, технически
ръководител и опитни майстори, доказали качествата си на различни обекти.
Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889240656 0877670055
www.stroiremont.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62878/fayansremont-na-banyaboyadjiyski-uslugi-maystoridogovor

Ползите да си купим Acer !!!
Търсите си нов лаптоп, но не можете да се ориентирате в различните марки на пазара? Няколко съвета за ползите да
купуваме от www.notebook.bg и кой марки са най-успешни и струващи?!
http://obiavidnes.com/obiava/62877/polzite-da-si-kupim-acer-

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/62876/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/62875/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/62874/sigurna-rabota

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/60986/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

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/62873/30-50-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/62872/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/62871/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Продавам ниви в Пловдивско-Пазарджишко
Собственик продава земеделска земя в Пловдивска, Пазарджишка област в землищата на селата:Асеновград, Алеко
Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Браниполе, Брестник, Брестовица, Верен, Виница, Войводиново,
Войсил, Гелеменово, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Градина, Гранит, Граф Игнатиево, Добровница, Долна Махала,
Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор, Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево,
Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево, Кричим, Крумово,
Куклен, Куртово Конаре, Леново, Мало Конаре, Марково, Медковец, Мененкьово, Мокрище, Момино село, Мулдава, Ново
Село, Огняново, Опълченец, Оризари, Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик,Перущица, Пловдив, Православен, Първенец,
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Радиново, Рогош, Садово, Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Строево, Триводици, Труд, Устина, Хасково, Храбрино,
Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Ягодово
АЛИКА ЕООД
http://www.apollon.net
GSM: 0887644838
Еmail: alikaeood@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/62869/prodavam-nivi-v-plovdivsko-pazardjishko

Вътрешни ремонти в Сливен
Вътрешни ремонти в Сливен от Алера Сървисис ООД – 0876 35 39 39! Строителни услуги от А до Я в Сливен и областта,
строителни ремонти в Сливен на най-ниските цени на пазара единствено и само от Алера Сървисис ООД – ние се грижим
за Вашия уют и комфорт!
При нас може да намерите следните услуги:
- Вътрешни ремонти: зидарии, мазилки, замазки, шпакловки, бояджийски услуги, фаянс, теракота, лепене на всякакви
плочки, гранитогрес, гипсокартон на стени и тавани, вътрешни топлоизолации, лепене на тапети, къртачни услуги
- Външни ремонти: ремонт на покриви, топлоизолации, хидроизолации, обръщане на врати и прозорци, реставриране на
стари сгради – външно и вътрешно
- Строителство от основи до ключ
http://obiavidnes.com/obiava/62632/vytreshni-remonti-v-sliven

Ремонт на покриви в Сливен
Ремонт на покриви в Сливен - 0876 35 39 39. Покривни ремонти в Сливен от Алера Сървисис ООД. Най-ниските цени на
пазара! Безплатен оглед! 0876 35 39 39! Денонощно!
http://obiavidnes.com/obiava/62631/remont-na-pokrivi-v-sliven

Топлоизолации и хидроизолации в Сливен
Топлоизолации и хидроизолации в Сливен – 0876 35 39 39. Саниране в Сливен на най-ниски цени от Алера Сървисис ООД –
най-добрият избор за Вашия дом! Топлоизолация в Сливен - алпинистки способ и работа на скеле! Хидроизолация в Сливен
на: покриви, основи, стени и бетон!
Специални отстъпки за повече кв.м.! Качествени материали на антикризисни цени! Гаранция! Следгаранционна
поддръжка! Възможност за разсрочено плащане и превод на дължими суми по банков път!
http://obiavidnes.com/obiava/62630/toploizolacii-i-hidroizolacii-v-sliven

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/62868/inkubatori-za-lyupene-na-yayca---izgodni-ceni

София, Зона Б5, бул. Александър Станболийски 125-А
30 СОУ Братя Миладинови е общинско средно училище – от първи до дванадесети клас. Учебният процес протича на две
смени. Материалната база на училището е добре поддържана. На разположение са три компютърни кабинета с достъп
до internet. В сградата се помещава богата библиотека, видеозала, физкултурен салон. Стол и бюфет, както и
медицински и стоматологичен кабинет са част от грижата за учениците. Адресът на учебното заведение е: София, Зона
Б5, бул. Александър Стамболийски 125-А, 02 829 2678, 02 829 2676.
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http://obiavidnes.com/obiava/62867/sofiya-zona-b5-bul-aleksandyr-stanboliyski-125-a

Никемис
НИКЕМИС е монтанска фирма, която реализира селскостопанска продукция. Произвежда и търгува с ечемик, царевица,
пшеница и слънчоглед. Базата за зърнопроизводство е в с. Владимирово, обл. Монтана, 0888351141.
Фирма НИКЕМИС е фирма от селското стопанство. Тя производител на зърно - ечемик, слънчоглед, пшеница и царевица.
За поръчки на селскостопанска продукция контактът е село Владимирово, област Монтана, телефон 0888351141.
http://obiavidnes.com/obiava/62866/nikemis

АЛИ ИСЛЯМОВ
ЕТ АЛИ ИСЛЯМОВ e производител на млечни продукти и мляко. Изкупува, преработва и продава натурално качествено
кисело и прясно мляко, сирене, извара, кашкавал. За контакт с фирмата: с. Ясеновец, общ. Разград, ул. Вежен 47,
телефон: 0887778553, e-mail: alfa_1967@abv.bg.
Мляко и млечни продукти произвожда ЕТ АЛИ ИСЛЯМОВ. Фирмата търгува с мляко – изкупува и продава прясно и
кисело мляко, търгува с извара, сирене, кашкавал. За връзка с ръководството: с. Ясеновец, общ. Разград, ул. Вежен 47,
телефон: 0887778553, e-mail: alfa_1967@abv.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/62865/ali-islyamov

Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ
Т и Д Инженеринг ЕООД вече 10 години действа в сферата на инженеринга в различни области на енергетиката,
електрониката и електротехниката. Изграждане на системи за телесигнализция и телеуправление в енергетиката и
индустрията; изграждане от програмируеми контролери на индустриални мрежи и средства за автоматизацията;
програмиране и настройки и на SCADA и PLC системи; модернизация е реконструкция на кранове; изработка на
специализиран софтуер; производство на специализирани контролери; реконструкция на възлови и силови подстанции –
инженеринг от А до Я с проектиране и изграждане до край; панелбилдинг, електромонтаж и сервиз; пресмятания за ток
на късо съединение и ток на земно съединение, измерване енергийната натовареност на промишлени обекти, настройки
на релейни защити, подбор на контролна и силова апаратура. За контакти: гр. Варна, пощ. код 9010, П.К. 243, ж.к.
Изгрев 865, тел./ факс: 052 312 100, e-mail: datt@mnet.bg, http://www.tid-engineering.bg/bg/.
http://obiavidnes.com/obiava/62864/t-i-d-injenering

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!
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/62863/predstoi-insighting-sybitieto-2013--zavryshtane

Предстои!!! InSighting Събитието 2013 : Завръщане...
Скъпи, приятели!
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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!
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/62862/predstoi-insighting-sybitieto-2013--zavryshtane

СХБАЛ ПРОФЕСОР ТЕМЕЛКОВ
В Хирургическа болница „Професор Темелков” има отделения по Гастроентерология, Урология, АГ, УНГ и др. Стационар
за лежащо болни, лаборатория за изследвания, скенер, ехограф, ЯМР. Намира се в гр. Варна, www.temelkov.com, ул. Алеко
Константинов 3-5, 052 600 126.
За Варна - Хирургическа болница „Професор Темелков”извършва хирургически операции и разполага със стационар,
клинична лаборатория, скенер, ехограф и ЯМР кабинет. Качествена здравна помощ от дългогодишни специалисти. За
повече информация: www.temelkov.com, ул. Алеко Константинов 3-5, 052 600 126.
http://obiavidnes.com/obiava/62861/shbal-profesor-temelkov

АЛЕКСАНДЪР АНДРЕЕВ НИКИТОВ
Александър Андреев Никитове пълноправен нотариус, действащ в гр. Девня. Предлага всички нотариални услуги като
изповядване на сделки, нотариална заверка, нотариални покани, заверка на преписи, договори, завещания. Адрес: кв.
Повелянова, ул. Строител 7, бл. 7, ет. 7, notarius_al.nikitov@abv.bg, 0888474890.
Александър Андреев Никитове действащ нотариус за гр. Девня. Извършва нотариални консултации, съдейства при
изповядване на сделки, прехвърляне на МПС, нотариална заверка, заверка на преписи, нотариални покани, завещания,
договори. За контакти: кв. Повелянова, ул. Строител 7, бл. 7, ет. 7, notarius_al.nikitov@abv.bg, 0888474890.
http://obiavidnes.com/obiava/62860/aleksandyr-andreev-nikitov

MP4 Player - 4 GB
4GB Slim MP4 плейър
Вградена 4GB памет
2.2-инчов екран с висока разделителна способност за разглеждане на снимки, четене на електронни книга и гледане на
видео и филми
Функции:
Музикален плейър + Movie Player + Звукозапис + FM Radio + Picture Viewer + Е-книги + телефоннен указател + игри
Вграден микрофон
Спецификации на продукта:
Езици: български, английски, немски, италиански, португалски, френски, испански, руски, турски, гръцки, японски,
корейски, китайски и др. (26)
Дисплей: 2.2 "TFT LCD екран
Видео формат: поддържа AMV формат
Музикален плейър: MP3, WAV и WMA формати
FM радио: Да
Игри: Snake, Box Man, Russia Block
Запис: вграден микрофон за запис на аудио
Разглеждане на снимки: BMP, GIF, PNG и JPG формат
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E-книги Reader: поддържа TXT формат
Удобни функции: Часовник и телефонен указател
Памет: Да, вградена 4GB
High Speed USB порт: Да
Universal Audio Port: универсален 3.5 mm аудио жак
Удобен за потребителя: Енергоспестяваща настройка, регулируема яркост,
Батерия: С вградена акумулаторна батерия
Цвят: Черен
Размер: 90 х 42 х 5mm (Д х Ш х Т)
Тегло: 35g
http://obiavidnes.com/obiava/62859/mp4-player---4-gb

ЛЕС КОМЕРС 94
ЛЕС КОМЕРС 94 http://www.leskomers.com/ вече 20 години произвежда и търгува с дървен материал, хидроизолации,
както и следните материали: греди, талпи, ребра, кофражна ламперия, летви, дюшеме, палети, европалети, изолация. За
контакти: Гр. Шумен бул. Симеон Велики, Индустриална зона 2, 0889228818.
http://www.leskomers.com/ е адресът на ЛЕС КОМЕРС 94, която близо 20 год. е производител и търговец на дървен
материал като греди, кофражна ламперия, ребра, талпи, дюшеме, летви, палети, изолация, европалети. Координати: Гр.
Шумен бул. Симеон Велики, Индустриална зона 2, 0889228818.
http://obiavidnes.com/obiava/62858/les-komers-94

Купи аксесоари от Javari
Лятото е на вратата ни. Време ти е нови обувки. Вижте посветения на темата сайт на Javati за онлайн шопинг на
обувки, чанти и други аксесоари на изгарящи цени!
http://obiavidnes.com/obiava/62857/kupi-aksesoari-ot-javari

Е-арх
Е-Арх Студио извършва проектиране и дизайн на жилищни сгради, хотели,къщи, търговски и бизнес сгради.За
контакти:гр.Варна, ул.Хан Крум 16,ет.2,тел:052/321320
Е-Арх Студио работи с едни от най-добрите архитекти.Фирмата работи в цяла България.За контакти:гр.Варна, ул.Хан
Крум 16,ет.2,тел:052/321320
http://obiavidnes.com/obiava/62856/e-arh-studio-izvyrshva-proektirane-i-dizayn-na-jilishtni-sgradi-hotelikyshti-tyrgo

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/62855/angelyt-na-fondaciya-eyndjyls---simona-kichukova

Хранителни продукти- дарени от Фондация Ейнджълс!
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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.
За повече информация и снимки: www.foundationangels.org
Очаквайте ни скоро, Включете се и вие!!!
Защото заедно можем повече....
http://obiavidnes.com/obiava/62854/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/62853/fondaciya-eyndjyls-s-nov-zamestnik-precedatel-

Вземете Вашата награда от Ай Еф Джи Лизинг АД!
Вземете Вашата награда от Ай Еф Джи Лизинг АД!
Участвайте в играта на „ Ай Еф Джи Лизинг АД „ и спечелете атрактивните награди - Смартфон и Таблет.
Изпробвайте късмета си. Правилата на играта са кратки и ясни, улеснени за Вас нашите клиенти и участници.
Минавате през трите лесни стъпки и автоматично ставате участник в томболата ни. Участвайте в играта и
спечелете награда като посетите следния адрес:
https://www.facebook.com/credit.IFGLeasing/app_557636047609911
….Участвай….Повярвай и спечели сега!
..Нашата награда е за теб!
http://obiavidnes.com/obiava/62852/vzemete--vashata--nagrada--ot--ay-ef-dji-lizing-ad

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!
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Защото сме експертът в кредитирането!
За повече информация посетете нашите офиси или се свържете с нас на тел: 0700 19 120 , e-mail: office@ifgleasing.eu или
на www.ifgleasing.eu.
http://obiavidnes.com/obiava/61679/kredit--razvitie--do-100-000lv--ot-ay-ef-dji-lizing-ad

"Услугите на Western Union" вече и в офисите на "Ай Еф Джи Лизинг" АД".
"Услугите на Western Union" вече и в офисите на "Ай Еф Джи Лизинг" АД".
С грижа за своите клиенти „Aй Eф Джи Лизинг” АД вече предлага и услугите на Western Union в своите офиси. Western
union e компания за извършване на международни парични преводи. Компанията предлага максимално бързо изпращане и
получаване на пари от близки и роднини навсякъде по света. Работи с мрежа от около 470 000 представители в над 200
държави и провинции. Вече може да изпратите или да получите пари от своите близки навсякъде по света в офисите на
„Ай Еф Джи Лизинг” на следните адреси:
гр. София, ул. Бисер 16
гр. Бургас, ул. Княз Борис I 8
гр. Варна, ул. Габрово 26
Не изпускайте възможността да станете наш лоялен клиент и да се възползвате от преференциални условия за услугите
ни!
За повече информация: www.ifgleasing.eu
http://obiavidnes.com/obiava/62068/uslugite-na-western-union-veche-i-v-ofisite-na-ay-ef-dji-lizing-ad

ЗК ДУНАВ 93
Земеделска Кооперация ДУНАВ 93 е производител в селското стопанство. Произвежданата продукция е технически
култури и зърно. За контакти с ръководството: с. Малък Преславец, обл. Силистра, тел.: 086375517.
ДУНАВ 93 Земеделска Кооперация е земеделски производител, който предлага зърнопроизводство и селскостопански
услуги. За връзка: обл. Силистра, с. Малък Преславец, тел.: 086375517.
http://obiavidnes.com/obiava/62851/zk-dunav-93

ИМПРЕГНАЦИЯ 2000
ИМПРЕГНАЦИЯ 2000 АД се занимава с дървообработка на траверси и стълбове от твърда дървесина. По метода на
импрегниране на креозотно масло в материала се стига до заздравен дървен материал. За запитвания и контакт: София,
ул. Хан Крум 26, http://www.impregnacia2000.hit.bg, 02/953 36 11.
Заздравяване на дървен материал чрез импрегниране с креозотно масло извършва ИМПРЕГНАЦИЯ 2000 АД. Това
увеличава живота на елементи от твърда дървесина като стълбове, траверси. За контакт: София, ул. Хан Крум 26,
http://www.impregnacia2000.hit.bg, 02/953 36 11.
http://obiavidnes.com/obiava/62850/impregnaciya-2000

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
Община Брацигово и Област Пазарджик са части от Южна България. Общината съставлява 7 селища с 9 648 човека
население. Координати на общината: ул. Атанас Кабов 6 А, 0355 22054, http://www.bratsigovo.net
http://obiavidnes.com/obiava/62849/obshtina-bracigovo

ОБЩИНА КАЙНАРДЖА
В Североизточния дял на България е разположена Община Кайнарджа, която принадлежи към Област Силистра. Тя
включва 15 селища и населението й наброява 5 070 жители. Адрес на администрацията: с. Кайнарджа, ул. Г. Токушев 10,
08679/8251, www.kaynardzha.egov.bg
Община Кайнарджа се числи към Област Силистра и е ситуирана на североизток в България. В нея има петнадесет
населени места, в които живеят 5 070 човека. Общински адрес: с. Кайнарджа, ул. Г. Токушев 10, 08679/8251,
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www.kaynardzha.egov.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62848/obshtina-kaynardja

АТЕ ПЛАСТ
Фирма Ате Пласт ООД произвежда фолиа за печат и ламиниране. За този бранш ние изготвяме фолиа с много добри
оптични свойства и специални добавки, третирани и подготвени за печат. С Технофол ще имате всички необходими
качества за Вашата опаковка: блясък, прозрачност, здравина на шева, якост на пробив, свиваемост при топлинна
обработка, които ще Ви позволят отлично отпечатване на цветовете. Добрата презентация в търговската мрежа и
дългия срок на годност са основната ни цел при изготвянето и производството на фолиата за печат и каширане.
Фолиата се изготвят съобразно изискванията на клиента.
http://obiavidnes.com/obiava/62847/ate-plast

Албалуна
Пазарувайте от ALBALUNA и на интернет страницата ни: http://albaluna-bg.com. Възползвайте се от обявените на
сайта ни промоции, които са специален комплимент към потребителите в интернет. Там ще намерите предлаганите от
нас модели на дамски и мъжки обувки, чанти и аксесоари на световни марки.
http://obiavidnes.com/obiava/62846/albaluna

Помещение подходящо за базова кухня за столово хранене
Помещение подходящо за базова кухня за столово хранене с приблизително РЗП 1000 кв.м. намиращо се в представителна
сграда в южна промишлена зона, гр. Варна. Състои се от: професионално оборудван кухненски блок; сервизни помещения
и просторна, обзаведена зала за хранене. Възможност за ползване на складови помещения в сутерена. Има много добре
изградена пътна инфраструктура, места за паркиране и товаро-разтоварна дейност. Наемателят би могъл да поеме
организираното хранене на персонала и работниците на завода наемодател.
http://obiavidnes.com/obiava/62845/pomeshtenie-podhodyashto-za-bazova-kuhnya-za-stolovo-hranene

ЗЛАТЕН КЛАС ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ
ЗЛАТЕН КЛАС Земеделска Кооперация продава зърно - слънчоглед , царевица, пшеница, ечемик. Кооперацията е
зърнопроизводител от обл. Варна. Адрес: Вълчи дол 9280, ул. Ал. Стамболийски 46, тел.: 0897994585, 051312412.
Във варненска област действа ЗЛАТЕН КЛАС Земеделска Кооперация, която е зърнопроизводител и продава пшеница,
царевица, ечемик, слънчоглед. За въпроси и контакт: обл. Варна, Вълчи дол 9280, ул. Ал. Стамболийски 46, тел.:
0897994585, 051312412.
http://obiavidnes.com/obiava/62844/zlaten-klas-zemedelska-kooperaciya

Д-р Таньо Сечанов
Д-р Таньо Сечанов е ендокринолог и национален консултант по ендокринна хирургия. Извършва консултации във връзка с
хиперпаратиреоидизъм, прави оперативни намеси, специалист по рак на щитовидната жлеза, надбъбречни тумори. Гр.
София, ул. Здраве №2, Майчин дом, ет. 11, 0888 95 40 45
Д-р Таньо Сечанов практикува като ендокринолог и ендокринен хирург. Специалист по възлови образувания при
щитовидна жлеза, рак на щитовидна жлеза, гуша. Консултира пациенти с хиперпаратиреоидизъм, оперира. За контакт с
него: гр. София, ул. Здраве №2, Майчин дом, ет. 11, 0888 95 40 45
http://obiavidnes.com/obiava/62843/d-r-tanyo-sechanov

магазин ЕКСТРЕМ
ЕКСТРЕМ СПОРТ http://www.extreme-bg.com/ е представителен магазин за туристическа екипировка и спортни стоки
вече близо десет години. Палатки, спални чували, ролери, туристически и ловни обувки, плувни шапки и очила, раници,
фитнес аксесоари, хилки за тенис на маса и ракети за бадминтон, телескопични туристически щеки, якета, полари, ски
облекла.
ЕКСТРЕМ СПОРТ http://www.extreme-bg.com/- туристически и ловни обувки ALPINA, ролери и кънки за лед TEMPISH,
палатки и спални чували HUSKY, VANGO, HIGH PEAK, раници TASHEV, туристически сандали ALPINE PRO,
туристически чорапи NORDHORN, полари DIPAMA, водоустойчиви якета и панталони MAC IN A SAC, термобельо
CRAFT и BARS.
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http://obiavidnes.com/obiava/62842/magazin-ekstrem--

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/62841/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Бред Къмпани България
ДЕМЕА от дълги години е производител на хляб и закуски. Петте цеха за хлебни изделия са разположения в няколко града
на България. Поръчки се приемат на адрес: гр. Сливен, ул. Цар Симеон 49, 044/ 667682, 0885296727.
ДЕМЕА е един от най-старите производители на хляб и хлебни изделия у нас с пет цеха за качествени хлебни продукти и
закуски. Адрес за кореспонденция: гр. Сливен, ул. Цар Симеон 49, 044/ 667682, 0885296727.
http://obiavidnes.com/obiava/62840/bred-kympani-bylgariya

МЦ Репробиомед
Медицински Център „РепроБиоМед” ООД е създаден през 1999 г. от Д-р Павлета Табакова и Доц. Д-р Иван Николов.
Според предмета на дейността си, медицинският център представлява звено за оказване на амбулаторна
акушеро-гинекологична помощ, което е в състояние да поддържа широк спектър от медицински услуги.
http://obiavidnes.com/obiava/62839/mc-reprobiomed

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.
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/62838/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/62837/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.
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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/62836/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

ЖАНЕТА НЕДЕЛЧЕВА НАНЕВА
ЖАНЕТА НАНЕВА е дългогодишен нотариус за гр. Пловдив. Предлага всички нотариални услуги, както и правни
консултации и помощ. За контакт: 032 63 03 21, notary_457@abv.bg, ул. Стефан Веркович 3, ет.1, офис 2.
ЖАНЕТА НАНЕВА практикува като нотариус в Пловдив. Осигурява необходимите нотариални услуги, извършва
компетентни правни консултации. За повече информация: 032 63 03 21, notary_457@abv.bg, ул. Стефан Веркович 3, ет.1,
офис 2.
http://obiavidnes.com/obiava/62835/janeta-nedelcheva-naneva

ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА ЦОНЕВА
Като пълноправен частен съдебен изпълнител, Весела Любомирова Цонева прилага опита и професионализма си при
решаване на Вашите проблеми. Работи в района на гр. Габрово, като фигурира с регистрационен номер 732 в „Камарата
на частните съдебни изпълнители”. За контакти: гр. Габрово, ул. Скобелевска №32. Телефони за контакти: 066/809717 и
0887/939576, електронна поща: vesela_tsoneva@abv.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/62834/vesela-lyubomirova-coneva

Медико-диагностична лаборатория Статус
“СТАТУС” е медико-диагностична лаборатория, извършваща различни по вид изследвания като: цитонамазки,
биохимични и хормонални изследвания, кръвни картини, микробиологични и паразитологични изследвания, кръвни групи и
много други. От Октомври 2007г. лаборатория СТАТУС придоби като партньор немската лаборатория "FRANKE &
WAGNER" - Дюселдорф в лицето на д-р Лутц Франке, управител и специалист клинична лаборатория и имунология.
Лабораторията разполага със специален транспорт и има назначени куриери за транспортиране на лабораторните
материали между отделните звена, както и при посещения на пациенти по домовете им. Разполагаме с няколко
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лаборатории в гр.Варна.
http://obiavidnes.com/obiava/62833/mediko-diagnostichna-laboratoriya-status

ЛОВЕЛА
Ловела ООД е организация за търговия с дърва за горене, които добива чрез високопроходими машини за сеч. Доставя
дърва за огрев, както и объл материал. База на производството:7060 Сливо Поле ; обл. Русе, до шосето, тел: 0817 97147,
www.lovela-ood.hit.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/62832/lovela

Болница Витоша
Болница ”Витоша” прадлага лечение на счупвания при стари хора. Другите отхвърлят този контингент пациенти,
заради повишения оперативен риск и скъпоструващо лечение – ние не! Работим със Здравна каса и гарантираме напълно
безплатно лечение в нашата болница. Разполагаме и със социална програма, която значително намалява цената на
имплантите до 50%. Когато пациента е социално слаб - тогава цената на имплантите е символична или е изцяло
безплатна за самотни стари хора. Ние не толерираме корупцията, дори може гордо да заявим , че при нас тя липсва!
Работим със Здравна каса по клинични пътеки, които позволяват напълно безплатно лечение в нашата ортопедична
болница. Разполагаме с модерна техника и лекари, които няма да пренебрегнат нуждите на възрастните хора. Болница
”Витоша” може да се похвали с хиляди излекувани пациенти, защото ние сме професионалисти в лечението на
остеопоротични фрактури при най-възрастните. Гарантираме Ви безплатно лечение и уникално ниска цена на
имплантите!
http://obiavidnes.com/obiava/62831/bolnica-vitosha

Вибро плейт- Фитнес уред от ново поколение?!
Вибро плейт- Фитнес уред от ново поколение?!
Намира широко 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.10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества
едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
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 натрупвания,
- 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.Цена 570лв
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/62830/vibro-pleyt--fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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.
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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/62829/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/62828/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
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
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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/62827/magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

ИПКА ЕООД / IPKA - ВНОС И ДИСТРИБУЦИЯ НА ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА
KFLEX (K-FLEX) И ISOLINE (ИЗОЛАЙН) ЗА БЪЛГАРИЯ
Фирма ИПКА ЕООД е основен дистрибутор за България на широка гама продукти за термична изолация, шумоизолация и
звукоизолация от еластомерна микропореста гума kflex (кфлекс), подходяща за отопление, вентилация, климатизация и
хладилна техника. Ние сме представител на италианската фирма L
http://obiavidnes.com/obiava/62826/ipka-eood--ipka---vnos-i-distribuciya-na-izolaciya-ot-mikroporesta-guma-kflex-k-

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60263/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

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

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/62825/30-50-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/62824/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/62823/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-АГЕНЦИЯ-ДИСКРЕТ-БУРГАС
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/62822/chasten-detektiv-agenciya-diskret-burgas

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/62821/detektivska-agenciya-diskret-0888116420-247

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 ,
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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/62820/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/62819/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/62818/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

ASICS Мъжки Cпортни Oбувки Модел: AARON
100%
Оригинал
За
да
проверите
налични
номера
към
момента,
посетете
сайта
ни
(
http://www.vypros.com/45389/asics-мъжки-спортни-обувки-aaron) - Закопчаване с връзки - Етикет ASICS на езика Спортни обувки AARON на ASICS sport - Котрастни кантове отстрани
http://obiavidnes.com/obiava/62817/asics-myjki-cportni-obuvki-model-aaron

Защо хората не пият лутеин
За лутеина - fitnes-life.com - блогът за фитнес храни и здраве , ви кани на виртуалният щанд със първокласни хранителни
добавки - идеи за лутеина . Фитнес храни с добри цени
http://obiavidnes.com/obiava/62816/zashto-horata-ne-piyat-lutein
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Майстор - безпрахово циклене на паркет
Циклене, фино шлайфане на паркет с две лакирания + лак - 5лв. За някои паркети е препоръчително трето лакиране
-1,50лв за постигане на отличен резултат. 0888346209, 0878452095 - http://ciklene-na-parket-sofia.com/parket-ceni.html
http://obiavidnes.com/obiava/62815/maystor---bezprahovo-ciklene-na-parket

Намериха 20килограма глюкозамин на прах в аптека
За глюкозамина от fitnes-life - блогът за здраве , ви кани на виртуалният щанд със достъпни фитнес храни - съвети за
глюкозамина . Добавки с добра цена
http://obiavidnes.com/obiava/62814/nameriha-20kilograma-glyukozamin-na-prah-v-apteka

Искаш да натрупаш маса? Вземи serious mass
За serious mass - fitnes-life - специализираният електронен блог за здраве , предлага на вниманието ви разделът със
достъпни фитнес храни - идеи за serious mass . Хранителни добавки с добра цена
http://obiavidnes.com/obiava/62813/iskash-da-natrupash-masa-vzemi-serious-mass

На разходка из Ловешка област и Троян
В Троян може да се насладите на малък, тих курорт с очарователни условия и ниски цени. Из Беклемето може да се
разходите и да разпуснете в планинските условя, както и да се позабавлявате сред многообразие от зимни спортове.
http://obiavidnes.com/obiava/62812/na-razhodka-iz-loveshka-oblast-i-troyan

Защо хората трябва да приемат често пробиотици
Fitnes-life.com - блогът за фитнес храни , предлага на вниманието ви категорията със страхотни хранителни добавки идеи за пробиотиците . Добавки със добра цена
http://obiavidnes.com/obiava/62811/zashto-horata-tryabva-da-priemat-chesto-probiotici

Природата на Троян
Местността, в която е разположен град Троян е надарена с неоценимо природно богатство. Не случайно в околността
на неголемия град са създадени три от най-популярните в страната резервати – Козя стена, Стенето и резерват
Северен Джендем.
http://obiavidnes.com/obiava/62810/prirodata-na-troyan

Боксьори не ползват боксови ръкавици
Fitnes-life.com - специализираният електронен блог за здраве , ви кани в категорията със качествени добавки - статии и
Боксови ръкавици . Хранителни добавки при добра цена
http://obiavidnes.com/obiava/62809/boksyori-ne-polzvat-boksovi-rykavici

За празниците на град Троян
Всички местни в град Троян отбелязват тържествено няколко празника и на тях също могат да присъстват туристи и
гости на града, ако са посетители по време на тези дати.Така например на 15-ти август, когато е и Успение
Богородично, стотици хора, гости на Троян и туристи честват храмовия празник в Троянски манастир.
http://obiavidnes.com/obiava/62808/za-praznicite-na-grad-troyan

Пресен чай от ехинацея
Www.fitnes-life.com - специализираният електронен блог за фитнес статии , ви кани в категорията със първокласни
хранителни добавки - идеи за ехинацея . Фитнес добавки със добри цени
http://obiavidnes.com/obiava/62807/presen-chay-ot-ehinaceya

Виматин б комплекс най-добрите витамини
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Fitnes-life - сайта за здраве и фитнес статии , представя на вниманието ви разделът със страхотни храни - идеи за б
комплекс . Добавки с добри цени
http://obiavidnes.com/obiava/62806/vimatin-b-kompleks-nay-dobrite-vitamini

Културни забележителности в Троян
За всеки посетител, турист и пътешественик, град Троян ще предложи многообразие от паметници на културата,
чиито архитектури, уникалност и красоти ще предоставят идеална възможност и незабравими спомени у всеки.
http://obiavidnes.com/obiava/62805/kulturni-zabelejitelnosti-v-troyan

С какво пленява Троян
Посещението на град Троян и околията му би оставило незабравими изживявания у всеки решил да намери приятна
почивка, съпроводена от чистота, красота и много емоции.
http://obiavidnes.com/obiava/62804/s-kakvo-plenyava-troyan

Пелети в София от Корона ИМ
Пелети на едро в София от строителна борса "Корона ИМ". Цени на производител!!!Телефон за връзка: 0887649775.
Пелетите са с високо КПД ( 85-95%), висока калоричност (4300-5100 ккал/кг) и ниско съдържание на влага (8-10%).
Притежават серификат по DIN 51731.
http://obiavidnes.com/obiava/62803/peleti-v-sofiya-ot-korona-im

Пелети във Варна
Пелети на едро от строителна борса "Корона ИМ" във Варна. Цени на производител! Високо качество и доказан
произход. Пелетите са с високо КПД ( 85-95%), висока калоричност (4300-5100 ккал/кг) и ниско съдържание на влага
(8-10%). Притежават серификат по DIN 51731.
http://obiavidnes.com/obiava/62802/peleti-vyv-varna

тютюн zavodsko proizvodstvo+ bezplatna dostavka
тютюн
ние се водим от волята за съвършенство
във всеки един етап от производството.
Нашите продукти са резултат от непрекъсната работа
и стремеж да надминем
очакванията на най-взискателните потребители.
За да направим съвършената цигара,
ние внимателно подбираме най-качествените тютюни.
Всяка една от нашите марки се отличава със свой собствен,
уникален вкус, оценен подобаващо
от експерти и клиенти.
Избирайки нашите продукти,
потребителите получават
не само високо качество, а и стил.
нашите цени:
1 kg.king tabaco 60 lv. ot 2 kg na gore po 5 lv otstypki
1 кг. стандартна виржиния 60 лв. - от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки +безплатна доставка
1кг. златна виржиния 70 лв. - от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
1кг.давидоф 70 лв- от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
1кг.малборо 70 лв.- от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
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1кг.камел 70 лв. - от 2кг и на горе по 5 лв.на килограм отстъпки+безплатна доставка
за поголеми поръчки цената е по договаряне
www.tutunbg.com
тел.0876174042
http://obiavidnes.com/obiava/62801/tyutyun-zavodsko-proizvodstvo-bezplatna-dostavka

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/62800/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция АЯКС Частен детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/62799/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

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/62798/30-50-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/62797/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/62796/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-0888400413
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/62795/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-0888400413

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
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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/62794/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

ЕНЕРТОН предлага на своите клиенти Врати
Фирма Енертон ООД, Пловдив - мебели за дома и офиса, алуминиева и ПВЦ дограма, цялостни и частични ремонти.
Специални цени за: Обзавеждане за хотели и Алуминиева дограма.
http://obiavidnes.com/obiava/62793/enerton-predlaga-na-svoite-klienti-vrati

Kasida.bg - онлайн магазин за бебешки колички
Желаете ли детски колички на страхотни цени? Разгледайте предложенията който имаме в е-магазинът ни Касида! В
интернет магазинът ни Касида ще разполагате с голямо разнообразие на колички както и бебешки триколки, обувки,
дрехи, играчки .
http://obiavidnes.com/obiava/62792/kasidabg---onlayn-magazin-za-bebeshki-kolichki

Wenger swissmade.bg #1 онлайн магазин
През 1893 Wenger получава договор със Швейцарската Армия за доставка на Швейцарски Джобни Ножчета Wenger.
Оттогава е познато, че Венгер e Автентичното швейцарско ножче!
http://obiavidnes.com/obiava/62789/wenger--swissmadebg-1-onlayn-magazin

15.6" (39.62 cm) Samsung 270E5V-K01 сребрист
15.6" (39.62 cm) Samsung 270E5V-K01 сребрист, двуядрен Intel® Pentium® 2117U 1.8GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, Free DOS, 2.2kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/62791/156-3962-cm-samsung-270e5v-k01-srebrist

15.6" (39.62 cm) Samsung 275E5E-K01 сребрист
15.6" (39.62 cm) Samsung 275E5E-K01 сребрист, двуядрен AMD E2-2000 1.75GHz, HD LED Display & AMD HD 7340 (HDMI),
4GB, 500GB, Windows 8 Pro 64bit, 2.2kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/62790/156-3962-cm-samsung-275e5e-k01-srebrist

15.6" (39.62 cm) Samsung 270E5V-K02 сребрист
15.6" (39.62 cm) Samsung 270E5V-K02 сребрист, двуядрен Intel® Core™ i3 3120M 2.5GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, Free DOS, 2.2kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/62788/156-3962-cm-samsung-270e5v-k02-srebrist

Страница 112/113

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

16.06.2013

15.6" (39.62 cm) Samsung 270E5V-X01 сребрист
15.6" (39.62 cm) Samsung 270E5V-X01 сребрист, двуядрен Intel® Core™ i3 3120M 2.5GHz, HD LED Display & GeForce GT
710M 1GB (HDMI), 4GB, 500GB, Free DOS, 2.2kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/62787/156-3962-cm-samsung-270e5v-x01-srebrist
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