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ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/63595/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/63594/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/63593/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/63592/sigurna-rabota

Курсове и частни уроци по английски език в София
Курсове по английски език в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Частни уроци по английски език в София и
областта на атрактивни цени от 6 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/63591/kursove-i-chastni-uroci-po-angliyski-ezik-v-sofiya

Частен Детектив Агенция Аякс -Пловдив Стара Загора Ямбол Сливен
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
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http://obiavidnes.com/obiava/63590/chasten-detektiv--agenciya-ayaks--plovdiv-stara-zagora-yambol-sliven

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/63589/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/63588/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63587/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Товарни превози
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Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/60971/tovarni-prevozi

Товарни превози с бус до 1500 кг
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/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/63586/30-50-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/63585/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/63584/30-50-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/63583/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/63582/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/63581/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/63580/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/63579/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
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http://obiavidnes.com/obiava/63578/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni

Divoom iFit-1
Divoom iFit-1, 3W, Li-Ion батерия, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/63577/divoom-ifit-1

Хамалски услуги, Хамали цени, хамалски услуги цени, хамалски услуги софия, хамали
преместване, транспортни услуги софия на мебели и багаж с Хамали София. 02/825-81-23
Хамалски услуги, Хамали цени, хамалски услуги цени, хамалски услуги софия, хамали преместване, транспортни услуги
софия на мебели и багаж с Хамали София. 02/825-81-23
http://obiavidnes.com/obiava/63576/hamalski-uslugi-hamali-ceni-hamalski-uslugi-ceni-hamalski-uslugi-sofiya-hamal

Divoom iFit-1
Divoom iFit-1, 3W, Li-Ion батерия, розова
http://obiavidnes.com/obiava/63575/divoom-ifit-1

Divoom iTour-POP
Divoom iTour-POP, 3.8W, Li-Ion батерия, розова
http://obiavidnes.com/obiava/63574/divoom-itour-pop

Divoom iTour-POP
Divoom iTour-POP, 3.8W, Li-Ion батерия, червена
http://obiavidnes.com/obiava/63573/divoom-itour-pop

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/63572/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/63571/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/63570/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/63569/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/63568/sigurna-rabota

Divoom iTour-POP
Divoom iTour-POP, 3.8W, Li-Ion батерия, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/63567/divoom-itour-pop

Divoom iTour-POP
Divoom iTour-POP, 3.8W, Li-Ion батерия, синя
http://obiavidnes.com/obiava/63566/divoom-itour-pop

Divoom iTour-WOW
Divoom iTour-WOW, 3.8W, FM радио, слот за SD карта, Li-Ion батерия, синя
http://obiavidnes.com/obiava/63565/divoom-itour-wow

Divoom iTour-WOW
Divoom iTour-WOW, 3.8W, FM радио, слот за SD карта, Li-Ion батерия, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/63564/divoom-itour-wow

Divoom iTour-Rock
Divoom iTour-Rock, 3.8W, Li-Ion батерия, синя
http://obiavidnes.com/obiava/63563/divoom-itour-rock

Divoom iTour-Rock
Divoom iTour-Rock, 3.8W, Li-Ion батерия, зелена
http://obiavidnes.com/obiava/63562/divoom-itour-rock

Divoom iFit-2
Divoom iFit-2, 6W, Li-Ion батерия, черна
http://obiavidnes.com/obiava/63561/divoom-ifit-2

Divoom iFit-2
Divoom iFit-2, 6W, Li-Ion батерия, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/63560/divoom-ifit-2

Предлагаме качествени вина внос от Италия
Фирма FJ Commerce ltd,
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предлага качествени вина произведени в Италия, от винарска изба "Cantina Cerveteri", находяща се в град Черветери ,
район Рим, област Лацио, с чиито собственик италианската фирма "Fontana Morella" имаме ексклузивен договор за
разпространение на продукцията и. "Кантина Черветери" ("Cantina Cerveteri") разполага с екип от висококвалифицирани
енолози, които съчетават дългогодишните традиции във винопроизводството на региона с прецизна лабораторна
работа и най-съвременни техники на производство за да създадат уникална палитра от вина със собствен стил, и е една
от най-модерните изби в Централна Италия. Гроздето, от което се произвеждат вината в "Кантина Черветери" се
добива от избрани и контролирани лозя в региона. Това, което ние предлагаме е директен контакт на купувачите с
винопроизводителя, без излишни надценки и комисионни.
За повече информация и цени: http://cantinacerveteri.blogspot.com
г-ца Грета Лечева
FJ Commerce ltd
град Пазарджик п.к: 4400
ул. Трапезица N 6
тел.:+359 888 520 030
офис: +359 34 443 775
Skype: gretalet
Email: greta.letcheva@gmail.com
Web: http://cantinacerveteri.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/63559/predlagame-kachestveni-vina-vnos-ot-italiya

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/63558/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Предлагаме слънчогледово олио внос от Русия
Фирма "FJ Commerce ltd" предлага рафинирано и нерафинирано слънчогледово и рапично масло произведено в Русия от
рафинерия собственост на наши партньори, с които имаме договорни отношения за разпространение на продукцията и.
Базисната цена е $ 1030 USD за тон нерафинирано слънчогледово масло и $ 1100 USD за тон рафинирано слънчогледово
масло, и включва доставката до всяко морско пристанище на Европа, като рафинираното слънчогледово олио може да
бъде доставено в бутилки от 1,2,5,10 (PET) литра с етикет на Ваша търговска марка. При доставка на бутилирано
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рафинирано слънчогледово олио цената не се променя и остава $ 1100 USD за тон. РАПИЧНОТО МАСЛО, което
предлагаме е на цена $ 960 USD за тон сурово и $ 1000 USD за тон рафинирано, а процедурата за сделка е същата както
при слънчогледовото. За връзка между нас и потенциален купувач сключваме договор за комисионна според
международните стандарти.
Повече информация на адрес: http://olioru.blogspot.com/
г-ца Грета Лечева
FJ Commerce ltd
град Пазарджик п.к: 4400
ул. Трапезица N 6
тел.:+359 888 520 030
офис: +359 34 443 775
Skype: gretalet
Email: greta.letcheva@gmail.com
Website: http://oliorue.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/63557/predlagame-slynchogledovo-olio-vnos-ot-rusiya

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи http://detective-bg.com 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://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/63556/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--httpdetective-bgcom--088840041

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-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.
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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/63555/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-plovdiv

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив
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
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
http://obiavidnes.com/obiava/63554/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

Детективска Агенция Фокс-Бургас-Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги
предлагани от високо квалифицирани частни детективи,
които са бивши служители на МВР с дългогодишен професионален опит !!!
Нашата агенция е спечелила завидна репутация за най- добро доказателство,
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благодарение на професионализма,бързината и достоверността на събраните доказателства!!!
Провеждаме поверително и дискретно разследване в личен и служебен
аспект на територията на цяла България.
Ние предлагаме пълен набор от детективски услуги
вижте повече на: http://chasten.detektiv-fox.com
"И не забравяйте,че не е най-важно, какво знаете, а какво може да докажете!"
Е-mail:fox@detectiv-bg.com
tel:0888400413 , 0897024504
http://obiavidnes.com/obiava/63553/detektivska-agenciya-foks-burgas-chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Divoom iFit-3
Divoom iFit-3, 6W, Li-Ion батерия, черна
http://obiavidnes.com/obiava/63552/divoom-ifit-3

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/63551/30-50-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/63550/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.
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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/63549/30-50-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/63548/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/63547/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Divoom iFit-3
Divoom iFit-3, 6W, Li-Ion батерия, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/63546/divoom-ifit-3

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
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http://obiavidnes.com/obiava/63545/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/63544/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/63543/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

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/63542/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/63541/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 :)
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http://obiavidnes.com/obiava/63540/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/63539/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Divoom ONBEAT-X1
Divoom ONBEAT-X1, 4W, Bluetooth, Li-Ion батерия, черна
http://obiavidnes.com/obiava/63538/divoom-onbeat-x1

Divoom ONBEAT-X1
Divoom ONBEAT-X1, 4W, Bluetooth, Li-Ion батерия, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/63537/divoom-onbeat-x1

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/63536/30-50-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/63535/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
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/63534/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
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.
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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/63533/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
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/63532/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

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/63531/30-50-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/63530/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/63529/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Divoom Bluetune-POP
Divoom Bluetune-POP, 3.8W, Bluetooth, Li-Ion батерия, черна
http://obiavidnes.com/obiava/63528/divoom-bluetune-pop
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Divoom Bluetune-POP
Divoom Bluetune-POP, 3.8W, Bluetooth, Li-Ion батерия, червена
http://obiavidnes.com/obiava/63527/divoom-bluetune-pop

Divoom Bluetune-POP
Divoom Bluetune-POP, 3.8W, Bluetooth, Li-Ion батерия, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/63526/divoom-bluetune-pop

Divoom Bluetune-SOLO
Divoom Bluetune-SOLO, 4W, Bluetooth, Li-Ion батерия, микрофон, оранжева
http://obiavidnes.com/obiava/63525/divoom-bluetune-solo

Divoom Bluetune-SOLO
Divoom Bluetune-SOLO, 4W, Bluetooth, Li-Ion батерия, микрофон, бяла
http://obiavidnes.com/obiava/63524/divoom-bluetune-solo

Divoom Bluetune-SOLO
Divoom Bluetune-SOLO, 4W, Bluetooth, Li-Ion батерия, микрофон, червена
http://obiavidnes.com/obiava/63523/divoom-bluetune-solo

Divoom Bluetune-SOLO
Divoom Bluetune-SOLO, 4W, Bluetooth, Li-Ion батерия, микрофон, синя
http://obiavidnes.com/obiava/63522/divoom-bluetune-solo

Термо-паста за CPU/GPU Arctic MX-2
Термо-паста за CPU/GPU Arctic MX-2, 30g
http://obiavidnes.com/obiava/63521/termo-pasta-za-cpugpu-arctic-mx-2

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. 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.
2. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
3. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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4. 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.
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/63520/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. 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.
2. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
3. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
4. 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.
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/63519/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas
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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. 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.
2. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
3. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
4. 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.
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/63518/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Специализирани Детективски Услуги - Детективска Агенция Инкогнито - Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
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Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/63517/specializirani-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-inkognito---chastni-detek

Продавам малки кученца лабрадор ретривер
кученцата са родени на 23.05.2013 год. 2 черни и 2 пясъчни - женски. Бащата е кафяв на цвят а майката пясъчна.
http://obiavidnes.com/obiava/63516/prodavam-malki-kuchenca-labrador-retriver

части за Opel Vectra 2000 kb. 1991г.
Продавам части за Opel Vectra 2000 kb. 1991г.
Гр. София
Велев
Gsm: 0879289435
http://obiavidnes.com/obiava/63515/chasti-za-opel-vectra-2000-kb-1991g

Верижен багер
Верижен багер
Производител: Fiat Hitachi
Модел: EX 235
Година на производство: 2000
Цена: 29 000 €, франко Италия
Още машини може да откриете на сайта на фирмата: www.technopod.eu
technopod@mail.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63514/verijen-bager

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/63513/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
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- 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/63512/detektivska-agenciya-star-0885350440

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/63511/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/63510/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/63509/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/63508/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Регистрация на фирмa ЕООД, ООД и ET от registraciafirmi.net
В сайта registraciafirmi.net може да разгледате услугите, които предлагаме - бърза регистрация на фирма ЕООД и ООД,
ЕТ, АД, СД, регистрация на кооперации, регистрация на сдружения с нестопанска цел, заличаване и ликвидация на ЕООД,
ООД, ЕТ, публикуване на годишни финансови отчети, изработка на печати, както и счетоводно обслужване на фирми. В
нашия сайт предлагаме и форма за онлайн регистрация на фирма, което помага на нашите клиенти да регистрират
фирмата си дистанционно. За повече информация за цените на предлаганите от нас услуги при регистрация на фирма
ЕООД, ООД и ЕТ посетете: http://www.registraciafirmi.net/
http://obiavidnes.com/obiava/63507/registraciya-na-firma-eood-ood-i-et-ot-registraciafirminet
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3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
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/63506/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
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/63505/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
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/63504/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

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/63503/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/63502/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/63501/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
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http://obiavidnes.com/obiava/63500/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni

купува коли за скрап на място,София
Изкупува развалени, бракувани в движение или не, ударени и повредени
коли ,джипове и бусове за скрап. /брак/
Издава документ за ДЕРЕГИСТРАЦИЯ / СНЕМАНЕ ОТ ОТЧЕТ.
Плащам на място като има възможност за реакция в деня на обаждане.
За София и региона. БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН!
тел. 02/9465436 , 02/4410524 и 0887901663,0898980369,0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/63499/kupuva-koli-za-skrap-na-myastosofiya

Изготвяне на спасителни и възстановителни планове на фирми
Уважаеми Дами и Господа!
Вашият бизнес отдавна не изглежда така, както Вие бихте искали да бъде? Фирмата Ви има
недостиг на оборотни средства? Продажбите и клиентите Ви драстично са намалели? Имате
обекти и филиали, които не работят постоянно и достатъчно ефективно?
Изразходвали сте твърде много средства за маркетингови стратегии, които не са били
ефективни? Фирмата Ви е обременена от сериозни дългове към банки, кредитори и други
контрагенти? Грози Ви лош кредитен рейтинг? Изправени сте пред реалната заплаха от
неизбежен фалит?
Възползвайте се от членството в Сдружението за Насърчаване на предприемачеството,
Преструктуриране на фирми,Финансова взаимопомощ и Развитие на бизнеса (СНПФР)-Бенефит
България Консулт ЕООД, което Ви предлага:
Изготвяне на спасителни и възстановителни планове на фирми за преструктуриране, частична,
пълна реорганизация или продажба на бизнеса Ви:
- Бързи решителни действия / индивидуален специално приспособен за Вашия бизнес
възстановителен план/ за спасяване на фирмата ,избягване на фалит
- Компетентни професионални решения / маркетингови концепции и стратегии,
партниране с кредитори и частни инвеститори / за бързо възстановяване и устойчив успех
- Контролиран изходен план за излизане от трудна ситуация / при административни
проблеми и глоби от държавни институции, при наказателни санкции или при съдебно
изпълнителни рапоредби и др.
- Съставяне на план за незабавна продажба на определени активи или всички активи
на Вашата фирма
- Прилагане на опции за финансова взаимопомощ от СНПФР до 10 000 лв.
За повече информация посетете сайта на Бенефит България Консулт и се свържете на
0885755888, 02 470 5958 с г-н Славков
http://obiavidnes.com/obiava/63498/izgotvyane-na-spasitelni-i-vyzstanovitelni-planove-na-firmi

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
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ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/51624/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

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

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

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

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

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

Нямаш партньор за лятна почивка - ОБАДИ НИ СЕ !
Ако нямате с кого да отидете на море/планина Ви предлагаме партньор/партньорка без ангажимент. Самотни сте?
Да кажем НЕ на самотата!
Можете да се свържете с нас на тел. 089 77 82 150 или да ни пишете на е-мейла: with.love.kupidon@abv.bg
Веднага след като Ви регистрираме при нас, Ви свързваме с кандидат, който ще почива с Вас на море/планина.
Цената на услугата е 50лв
За повече информация:
- тел. 089 77 82 150
е-мейл: with.love.kupidon@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63497/nyamash-partnyor-za-lyatna-pochivka---obadi-ni-se-

15.6" (39.62 cm) ACER E1-531 (NX.M12EX.307)
15.6" (39.62 cm) ACER E1-531 (NX.M12EX.307), черен, двуядрен Pentium® B960 2.2Ghz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
500GB, Linux, 2.45kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/63496/156-3962-cm-acer-e1-531-nxm12ex307

Пречиствател на въздух с UV бактерицидна лампа, йонизатор, озонатор и НЕРА филтър, с
дистанционно управление
Пречиствател на въздух с UV бактерицидна лампа, йонизатор, озонатор и
НЕРА филтър, с дистанционно управление
1. Използва принципа на изпускане на електрони под действието на
високо напрежение за получаване на отрицателни йони и активен кислород , посредством ултравиолетово лъчение бързо
унищожаващи бактерии, вируси, акари и други
микроорганизми, ефектно предотвратяват заболяванията предавани по въздушен път.
2. Неутрализира вредните газове, абсорбира и отстранява цигарения дим, а така също и други миризми, правейки въздуха
чист и свеж.
3. UV лъчението се използва за предотвратяване на разпространение на
заболяванията, като унищожава бактериите прихванати в НЕРА филтъра.
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4. Вградения вентилатор с две степени на работа (за по-малки и
по-големи , за по-чисти или по-замърсени помещения) ускорява разнасянето на заредените частици в целия обем на
помещението.
5. Използването на специален въздушен филтър – двуслоен /един слой с
активен въглен и един слой с НЕРА филтър , гарантира захващането на частици с големина –
0.03микрона.
6. Комбинацията от UV лампа и HEPA филтър се счита за най ефективния метод за
премахването на алергени, вируси, миризми, лек прах и други твърди частици.
7. Ефективно прихваща много замръсители, в това число и летливи
органични съединения, миризми, цигарен дим и микроорганизми.
8 .Ново - възможност за озониране на вода

Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/63495/prechistvatel-na-vyzduh-s-uv-baktericidna-lampa-yonizator-ozonator-i-nera-filty

Виброплейт фитнес уруд от ново поколение
Виброплейт фитнес уруд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/63494/vibropleyt-fitnes-urud-ot-novo-pokolenie

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
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Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/63493/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/63492/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

15.6" (39.62 cm) ACER E1-531 (NX.M12EX.278)
15.6" (39.62 cm) ACER E1-531 (NX.M12EX.278), черен, двуядрен Pentium® B960 2.2Ghz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
750GB, Linux, 2.45kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/63491/156-3962-cm-acer-e1-531-nxm12ex278
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15.6" (39.62 cm) ACER E1-531G (NX.M58EX.043)
15.6" (39.62 cm) ACER E1-531G (NX.M58EX.043), двуядрен Pentium® B960 2.2Ghz, HD LED Display & GeForce GT 710M 1GB
(HDMI), 4GB, 500GB, Linux, 2.45kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/63490/156-3962-cm-acer-e1-531g-nxm58ex043

15.6" (39.62 cm) ACER E1-531G (NX.M7BEX.021)
15.6" (39.62 cm) ACER E1-531G (NX.M7BEX.021), двуядрен Pentium® B960 2.2Ghz, HD LED Display & GeForce GT 710M
2GB (HDMI), 4GB, 750GB, Linux, 2.45kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/63489/156-3962-cm-acer-e1-531g-nxm7bex021

15.6" (39.62 cm) Packard Bell EasyNote TV44HC
15.6" (39.62 cm) Packard Bell EasyNote TV44HC, бял, двуядрен Intel® Core™ i3 2348M 2.3GHz, HD LED Display & GeForce
710M 2GB (HDMI), 8GB, 750GB, USB3.0, Linux, 2.6kg, 1г.
http://obiavidnes.com/obiava/63488/156-3962-cm-packard-bell-easynote-tv44hc

Пица Темпо
Доставка на пица в Габрово и Плевен и Велико Търново от пицария Темпо.
Пица доставка, паста,салати и други ястия.пица Темпо,Темпо,пица,Габрово,
Плевен,Велико Търново,доставка на пица,pizza,Tempo,Gabrovo,Pleven,Veliko
Tyrnovo,Veliko Tarnovo,dostavka na pizza
http://pizzatempo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63487/pica-tempo

МЕЙЗИТАНГ ЕВОЛЮЦИЯ MEIZI EVOLUTION
МЕЙЗИТАНГ ЕВОЛЮЦИЯ MEIZI EVOLUTION - НАЙ-НОВАТА СИЛНА ВЕРСИЯ НА МЕЙЗИТАНГ ЗА ПЪРВИ ПЪТ В
БЪЛГАРИЯ САМО ПРИ НАС!!!
Мейзитанг Еволюция са едни от най-ефективните капсули правени някога, чрез които ще отслабнете бързо и безопасно.
Ако някога опитате Meizi Evolution най-вероятно никога повече няма да искате да пробвате друг продукт! И ако все още
не са известни в България, тази версия на мейзитанг няма да ви разочарова никога.
Как действа Meizi Evolution?
Бързо отслабване и по-бърза загуба на тегло (още от приема на първата капсула).
Съдържа естествени растителни екстракти без странични ефекти.
Потиска апетита по естествен начин без да е нужно да спазвате каквито и да е било диети.
Повишава метаболизма и премахва мазнините от корема, ханша, бедрата и талията (местата които са най-трудни за
отслабване).
Елиминира токсините от тялото, има изразен антиоксидантен ефект.
След курса на прием на Мейзи Еволюция, изгубените килограми не се връщат; тоест липсва ефекта „йо - йо“.
СЪСТАВКИ:
Xianxian cao, Jobstears, Artemisia Dracunculua, Psyllium Husk, Bmboo Shoot, Lotus Leaf, Tuchahoe, Bitter Orange, Fruit, Acai
Berry, Aloe, Chitosan, Garchinia Cambogia, Dietary Fiber, Green tea, Coenzyme Q10, Oriental Water plantain Rhizonme.
Приложение и дозировка
По 1 капсула на ден, сутрин преди или след закуска.
Очакван ефект
Загуба на около 10 кг от теглото при курс на употреба 30 дни.
Препоръки по време на употреба
Пийте достатъчно течности, докато приемате гелкапсули Мейзи Еволюция. Добре е да изпивате поне два – два и
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половина литра вода и други течности (без газирани напитки, напитки със захар или подсладители или други синтетични
съставки).
РАЗФАСОВКА: 30 броя гел капсули
ЦЕНА: 39 лв.
При покупка на 3 кутии - по 37 лв. за брой!!!
При покупка на 5 кутии - по 35 лв. за брой!!!
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА ДО ОФИС НА ЕКОНТ!
http://meizitangbg.alle.bg/
http://massformula.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/63486/meyzitang-evolyuciya-meizi-evolution

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/63485/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Покриви ремонт
Пренареждане на керемиди, поставяне на хидроизолация, подмяна на улуци - ремонт и цялостно изграждане на покриви .
а повече информация заповядайте на www.ianis-build.eu
http://obiavidnes.com/obiava/63484/pokrivi-remont

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/63483/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/63482/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/63481/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/63480/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/63479/sigurna-rabota

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
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http://obiavidnes.com/obiava/63478/predstoi-insighting-sybitieto-2013--zavryshtane

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/63477/30-50-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/63476/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/63475/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Верижен багер
Марка и модел: O & K RH5
Година: 1999
4000 оригинални часа
монолитен
система чук
Кофа
перфектно функциониращ
Цена: € 24 000 франко Италия
technopod@mail.bg
technopod.eu
http://obiavidnes.com/obiava/63474/verijen-bager

Пакет "Незабравимо лято"
Пакет "Незабравимо лято"
валиден от 01 Юни до 30 Септември 2013
3, 5 или 7 нощувки + вечери + ползване на сауна, басейн, тенис на маса, маса за шах, детски кът, всички ДДС и
туристически такси от 143 лв. на човек
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Открийте лятото с почивка в уникалния хотел Каза Арт!
Чист въздух, красива гледка, артистизъм във всяко кътче, кулинарни изкушения,
невероятни забавления, куп забележителности и безброй активности!
Очакваме Ви в Арт хотел Каза Арт!
* 3-дневен пакет - 10% отстъпка - 3 нощувки, 3 закуски, 1 вечеря - 143 лв. на човек
* 5-дневен пакет - 15% отстъпка - 5 нощувки, 5 закуски, 2 вечери - 230 лв. на човек
* 7-дневен пакет - 20% отстъпка - 7 нощувки, 7 закуски, 3 вечери - 309 лв. на човек
Доплащане за студио 20 лв. на ден
Доплащане за апартамент 30 лв. на ден
Горепосочените ЦЕНИ СА НА ЧОВЕК за 3, 5 или 7 нощувки в тематичните стаи на Арт хотел Каза Арт и включват:
* съответния брой нощувки със закуски и вечери
* ползване на финландска панорамна сауна, външен басейн, тенис на маса, маса за шах, детски кът, паркинг
* Всички туристически такси и ДДС
УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА ОФЕРТА
3-дневен пакет - 3 нощувки, 3 закуски, 1 вечеря с 10% отстъпка
5-дневен пакет - 5 нощувки, 5 закуски, 2 вечери с 15 % отстъпка
7-дневен пакет -7 нощувки, 7 закуски, 3 вечери с 20% отстъпка
ДЕЦА до 3 години се настанява безплатно/ Деца от 4 до 12 години доплащат
3-дневен пакет - 49 лв. - 3 нощувки, 3 закуски, 1 детско меню
5-дневен пакет - 79 лв.- 5 нощувки + 5 закуски, 2 детски менюта
7-дневен пакет 108 лв. - 7 нощувки, 7 закуски, 3 детски менюта
ВЪЗРАСТЕН, настанен на допълнително легло заплаща
3-дневен пакет - 89 лв. - 3 нощувки, 3 закуски, 1 вечеря
5-дневен пакет - 148 лв. - 5 нощувки, 5 закуски, 2 вечери
7-дневен пакет - 199 лв. - 7 нощувки, 7 закуски, 3 вечери
Удоволствия без допълнително заплащане
-Външен басейн, детски басейн, джакузи
http://obiavidnes.com/obiava/63473/paket-nezabravimo-lyato

ПРЕДСТАВИТЕЛ / КА - ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ
Бенефит България Консулт ЕООД - Сдружение за Насърчаване на предприемачеството,
Преструктуриране на фирми,Финансова взаимопомощ и Развитие на бизнеса(СНПФР) има
за цел да подпомага и насърчава Предприемачеството в България, да оказва помощ
на фирми за избягване на предстоящи фалити, да стимулира български производители
и компании за експорт и реализация на техни стоки и услуги на Европейски и Чужди
пазари. Сдружението търси
ПРЕДСТАВИТЕЛ / КА - ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ ЗА ГРАД ВИДИН, отговорна личност,
обърната преди всичко към себе си, притежаваща огромно желание за реализация, за
усвояване на печалби, с енергия за стартиране и успешно финализиране на поетите
решения и ангажименти, с позитивно мислене за постигане на високи личностни и
финансови успехи.
Бъдещите ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ трябва да са упорити застъпници на
Предприемачеството, да имат силна мотивация за реализация в бизнес консултирането,
мрежовия маркетинг и да са непреклонни защитници на идеята за финансова свобода.
За ПРЕДСТАВИТЕЛ / КА - ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ към Сдружението могат да кандидатстват хора,
с минимум три години опит в застраховането, недвижимото имущество, в търговското
представителство, продажбите, презентирането, с опит в държавни - банкови и социални
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институциии, и разбира се, хора със собствен бизнес или много добри познания в
социалния и мрежовия маркетинг,които умеят:
- Да изграждат бързи приятелски отношения и връзки с хора, търсещи реализация и хора
от бизнес средите с цел насърчаване членство в Сдружението
- Да използват умело вече съществуващата собствена социална мрежа от колеги, роднини,
приятели и познати, включително и всички свои връзки и контакти от Facebook, Twitter,
Linkedin и др. за увеличаване клиентите и членовете на Сдружението
- Да имат стремеж към високи успехи в бизнеса и намерения за реализация като мотиватори,
презентатори и хора, който добре умеят да убеждават другите да осъзнаят и възприемат
бързо възникващите нови тенденции за реализация на трудовия пазар
- Да насърчават хора от бизнес средите да възприемат и следват новите световни модели
за управление и развитие в бизнеса, за да избегнат фалит или подобрят финансовото си
положение
- Да имат умения за организиране на събития – (посещения на панаири, изложения, бизнес
срещи, семинари, годишни чествания и др. в България) с клиенти и членове на Сдружението
в съответния регион
Сдружението за насърчаване на предприемачеството, Преструктуриране на фирми, Финансова
взаимопомощ и Развитие на бизнеса (СНПФР) предлага:
- Възнаграждение от 1500 на месец в зависимост от вложените умения, доброто
планиране и желанието за успех(преминава се задължително обучение)
- Едногодишен договор с СНПФР и възможност за изграждане на нови бизнес връзки и контакти,
обмяна на опит с всички клиенти на Сдружението
- Възможност за посещения на Български, Европейски и Чужди търговски изложения, бизнес
форуми, мероприятия др.
За ПРЕДСТАВИТЕЛ / КА - ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ могат да кандидатстват всички, които са готови да
инвестират в себе си и да възприемат идеите на СНПФР и ги прокламират успешно чрез
социалния, мрежовия маркетинг и всички възможни комуникативни средства.
Кандидатури по Интернет, няма да се разглеждат!
За повече информация посетете сайта на Бенефит България Консулт и се свържете с
г-н Славков на 0885755888
http://obiavidnes.com/obiava/63472/predstavitel--ka---vryzka-s-klienti

ПРЕДСТАВИТЕЛ / КА - ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ
Бенефит България Консулт ЕООД - Сдружение за Насърчаване на предприемачеството,
Преструктуриране на фирми,Финансова взаимопомощ и Развитие на бизнеса(СНПФР) има
за цел да подпомага и насърчава Предприемачеството в България, да оказва помощ
на фирми за избягване на предстоящи фалити, да стимулира български производители
и компании за експорт и реализация на техни стоки и услуги на Европейски и Чужди
пазари. Сдружението търси
ПРЕДСТАВИТЕЛ / КА - ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ ЗА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО, отговорна личност,
обърната преди всичко към себе си, притежаваща огромно желание за реализация, за
усвояване на печалби, с енергия за стартиране и успешно финализиране на поетите
решения и ангажименти, с позитивно мислене за постигане на високи личностни и
финансови успехи.
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Бъдещите ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ трябва да са упорити застъпници на
Предприемачеството, да имат силна мотивация за реализация в бизнес консултирането,
мрежовия маркетинг и да са непреклонни защитници на идеята за финансова свобода.
За ПРЕДСТАВИТЕЛ / КА - ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ към Сдружението могат да кандидатстват хора,
с минимум три години опит в застраховането, недвижимото имущество, в търговското
представителство, продажбите, презентирането, с опит в държавни - банкови и социални
институциии, и разбира се, хора със собствен бизнес или много добри познания в
социалния и мрежовия маркетинг,които умеят:
- Да изграждат бързи приятелски отношения и връзки с хора, търсещи реализация и хора
от бизнес средите с цел насърчаване членство в Сдружението
- Да използват умело вече съществуващата собствена социална мрежа от колеги, роднини,
приятели и познати, включително и всички свои връзки и контакти от Facebook, Twitter,
Linkedin и др. за увеличаване клиентите и членовете на Сдружението
- Да имат стремеж към високи успехи в бизнеса и намерения за реализация като мотиватори,
презентатори и хора, който добре умеят да убеждават другите да осъзнаят и възприемат
бързо възникващите нови тенденции за реализация на трудовия пазар
- Да насърчават хора от бизнес средите да възприемат и следват новите световни модели
за управление и развитие в бизнеса, за да избегнат фалит или подобрят финансовото си
положение
- Да имат умения за организиране на събития – (посещения на панаири, изложения, бизнес
срещи, семинари, годишни чествания и др. в България) с клиенти и членове на Сдружението
в съответния регион
Сдружението за насърчаване на предприемачеството, Преструктуриране на фирми, Финансова
взаимопомощ и Развитие на бизнеса (СНПФР) предлага:
- Възнаграждение от 1500 на месец в зависимост от вложените умения, доброто
планиране и желанието за успех(преминава се задължително обучение)
- Едногодишен договор с СНПФР и възможност за изграждане на нови бизнес връзки и контакти,
обмяна на опит с всички клиенти на Сдружението
- Възможност за посещения на Български, Европейски и Чужди търговски изложения, бизнес
форуми, мероприятия др.
За ПРЕДСТАВИТЕЛ / КА - ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ могат да кандидатстват всички, които са готови да
инвестират в себе си и да възприемат идеите на СНПФР и ги прокламират успешно чрез
социалния, мрежовия маркетинг и всички възможни комуникативни средства.
Кандидатури по Интернет, няма да се разглеждат!
За повече информация посетете сайта на Бенефит България Консулт и се свържете с
г-н Славков на 0885755888
http://obiavidnes.com/obiava/63471/predstavitel--ka---vryzka-s-klienti

ПРЕДСТАВИТЕЛ / КА - ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ
Бенефит България Консулт ЕООД - Сдружение за Насърчаване на предприемачеството,
Преструктуриране на фирми,Финансова взаимопомощ и Развитие на бизнеса(СНПФР) има
за цел да подпомага и насърчава Предприемачеството в България, да оказва помощ
на фирми за избягване на предстоящи фалити, да стимулира български производители
и компании за експорт и реализация на техни стоки и услуги на Европейски и Чужди
пазари. Сдружението търси

Страница 32/104

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.06.2013

ПРЕДСТАВИТЕЛ / КА - ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ ЗА ГРАД ВАРНА, отговорна личност,
обърната преди всичко към себе си, притежаваща огромно желание за реализация, за
усвояване на печалби, с енергия за стартиране и успешно финализиране на поетите
решения и ангажименти, с позитивно мислене за постигане на високи личностни и
финансови успехи.
Бъдещите ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ трябва да са упорити застъпници на
Предприемачеството, да имат силна мотивация за реализация в бизнес консултирането,
мрежовия маркетинг и да са непреклонни защитници на идеята за финансова свобода.
За ПРЕДСТАВИТЕЛ / КА - ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ към Сдружението могат да кандидатстват хора,
с минимум три години опит в застраховането, недвижимото имущество, в търговското
представителство, продажбите, презентирането, с опит в държавни - банкови и социални
институциии, и разбира се, хора със собствен бизнес или много добри познания в
социалния и мрежовия маркетинг,които умеят:
- Да изграждат бързи приятелски отношения и връзки с хора, търсещи реализация и хора
от бизнес средите с цел насърчаване членство в Сдружението
- Да използват умело вече съществуващата собствена социална мрежа от колеги, роднини,
приятели и познати, включително и всички свои връзки и контакти от Facebook, Twitter,
Linkedin и др. за увеличаване клиентите и членовете на Сдружението
- Да имат стремеж към високи успехи в бизнеса и намерения за реализация като мотиватори,
презентатори и хора, който добре умеят да убеждават другите да осъзнаят и възприемат
бързо възникващите нови тенденции за реализация на трудовия пазар
- Да насърчават хора от бизнес средите да възприемат и следват новите световни модели
за управление и развитие в бизнеса, за да избегнат фалит или подобрят финансовото си
положение
- Да имат умения за организиране на събития – (посещения на панаири, изложения, бизнес
срещи, семинари, годишни чествания и др. в България) с клиенти и членове на Сдружението
в съответния регион
Сдружението за насърчаване на предприемачеството, Преструктуриране на фирми, Финансова
взаимопомощ и Развитие на бизнеса (СНПФР) предлага:
- Възнаграждение от 1500 на месец в зависимост от вложените умения, доброто
планиране и желанието за успех(преминава се задължително обучение)
- Едногодишен договор с СНПФР и възможност за изграждане на нови бизнес връзки и контакти,
обмяна на опит с всички клиенти на Сдружението
- Възможност за посещения на Български, Европейски и Чужди търговски изложения, бизнес
форуми, мероприятия др.
За ПРЕДСТАВИТЕЛ / КА - ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ могат да кандидатстват всички, които са готови да
инвестират в себе си и да възприемат идеите на СНПФР и ги прокламират успешно чрез
социалния, мрежовия маркетинг и всички възможни комуникативни средства.
Кандидатури по Интернет, няма да се разглеждат!
За повече информация посетете сайта на Бенефит България Консулт и се свържете с
г-н Славков на 0885755888
http://obiavidnes.com/obiava/63470/predstavitel--ka---vryzka-s-klienti
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ПРЕДСТАВИТЕЛ / КА - ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ
Бенефит България Консулт ЕООД - Сдружение за Насърчаване на предприемачеството,
Преструктуриране на фирми,Финансова взаимопомощ и Развитие на бизнеса(СНПФР) има
за цел да подпомага и насърчава Предприемачеството в България, да оказва помощ
на фирми за избягване на предстоящи фалити, да стимулира български производители
и компании за експорт и реализация на техни стоки и услуги на Европейски и Чужди
пазари. Сдружението търси
ПРЕДСТАВИТЕЛ / КА - ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ ЗА ГРАД БУРГАС, отговорна личност,
обърната преди всичко към себе си, притежаваща огромно желание за реализация, за
усвояване на печалби, с енергия за стартиране и успешно финализиране на поетите
решения и ангажименти, с позитивно мислене за постигане на високи личностни и
финансови успехи.
Бъдещите ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ трябва да са упорити застъпници на
Предприемачеството, да имат силна мотивация за реализация в бизнес консултирането,
мрежовия маркетинг и да са непреклонни защитници на идеята за финансова свобода.
За ПРЕДСТАВИТЕЛ / КА - ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ към Сдружението могат да кандидатстват хора,
с минимум три години опит в застраховането, недвижимото имущество, в търговското
представителство, продажбите, презентирането, с опит в държавни - банкови и социални
институциии, и разбира се, хора със собствен бизнес или много добри познания в
социалния и мрежовия маркетинг,които умеят:
- Да изграждат бързи приятелски отношения и връзки с хора, търсещи реализация и хора
от бизнес средите с цел насърчаване членство в Сдружението
- Да използват умело вече съществуващата собствена социална мрежа от колеги, роднини,
приятели и познати, включително и всички свои връзки и контакти от Facebook, Twitter,
Linkedin и др. за увеличаване клиентите и членовете на Сдружението
- Да имат стремеж към високи успехи в бизнеса и намерения за реализация като мотиватори,
презентатори и хора, който добре умеят да убеждават другите да осъзнаят и възприемат
бързо възникващите нови тенденции за реализация на трудовия пазар
- Да насърчават хора от бизнес средите да възприемат и следват новите световни модели
за управление и развитие в бизнеса, за да избегнат фалит или подобрят финансовото си
положение
- Да имат умения за организиране на събития – (посещения на панаири, изложения, бизнес
срещи, семинари, годишни чествания и др. в България) с клиенти и членове на Сдружението
в съответния регион
Сдружението за насърчаване на предприемачеството, Преструктуриране на фирми, Финансова
взаимопомощ и Развитие на бизнеса (СНПФР) предлага:
- Възнаграждение от 1500 на месец в зависимост от вложените умения, доброто
планиране и желанието за успех(преминава се задължително обучение)
- Едногодишен договор с СНПФР и възможност за изграждане на нови бизнес връзки и контакти,
обмяна на опит с всички клиенти на Сдружението
- Възможност за посещения на Български, Европейски и Чужди търговски изложения, бизнес
форуми, мероприятия др.
За ПРЕДСТАВИТЕЛ / КА - ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ могат да кандидатстват всички, които са готови да
инвестират в себе си и да възприемат идеите на СНПФР и ги прокламират успешно чрез
социалния, мрежовия маркетинг и всички възможни комуникативни средства.
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Кандидатури по Интернет, няма да се разглеждат!
За повече информация посетете сайта на Бенефит България Консулт и се свържете с
г-н Славков на 0885755888
http://obiavidnes.com/obiava/63469/predstavitel--ka---vryzka-s-klienti

ПРЕДСТАВИТЕЛ / КА - ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ
Бенефит България Консулт ЕООД - Сдружение за Насърчаване на предприемачеството,
Преструктуриране на фирми,Финансова взаимопомощ и Развитие на бизнеса(СНПФР) има
за цел да подпомага и насърчава Предприемачеството в България, да оказва помощ
на фирми за избягване на предстоящи фалити, да стимулира български производители
и компании за експорт и реализация на техни стоки и услуги на Европейски и Чужди
пазари. Сдружението търси
ПРЕДСТАВИТЕЛ / КА - ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ ЗА ГРАД БЛАГОЕВГРАД, отговорна личност,
обърната преди всичко към себе си, притежаваща огромно желание за реализация, за
усвояване на печалби, с енергия за стартиране и успешно финализиране на поетите
решения и ангажименти, с позитивно мислене за постигане на високи личностни и
финансови успехи.
Бъдещите ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ трябва да са упорити застъпници на
Предприемачеството, да имат силна мотивация за реализация в бизнес консултирането,
мрежовия маркетинг и да са непреклонни защитници на идеята за финансова свобода.
За ПРЕДСТАВИТЕЛ / КА - ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ към Сдружението могат да кандидатстват хора,
с минимум три години опит в застраховането, недвижимото имущество, в търговското
представителство, продажбите, презентирането, с опит в държавни - банкови и социални
институциии, и разбира се, хора със собствен бизнес или много добри познания в
социалния и мрежовия маркетинг,които умеят:
- Да изграждат бързи приятелски отношения и връзки с хора, търсещи реализация и хора
от бизнес средите с цел насърчаване членство в Сдружението
- Да използват умело вече съществуващата собствена социална мрежа от колеги, роднини,
приятели и познати, включително и всички свои връзки и контакти от Facebook, Twitter,
Linkedin и др. за увеличаване клиентите и членовете на Сдружението
- Да имат стремеж към високи успехи в бизнеса и намерения за реализация като мотиватори,
презентатори и хора, който добре умеят да убеждават другите да осъзнаят и възприемат
бързо възникващите нови тенденции за реализация на трудовия пазар
- Да насърчават хора от бизнес средите да възприемат и следват новите световни модели
за управление и развитие в бизнеса, за да избегнат фалит или подобрят финансовото си
положение
- Да имат умения за организиране на събития – (посещения на панаири, изложения, бизнес
срещи, семинари, годишни чествания и др. в България) с клиенти и членове на Сдружението
в съответния регион
Сдружението за насърчаване на предприемачеството, Преструктуриране на фирми, Финансова
взаимопомощ и Развитие на бизнеса (СНПФР) предлага:
- Възнаграждение от 1500 на месец в зависимост от вложените умения, доброто
планиране и желанието за успех(преминава се задължително обучение)
- Едногодишен договор с СНПФР и възможност за изграждане на нови бизнес връзки и контакти,
обмяна на опит с всички клиенти на Сдружението
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- Възможност за посещения на Български, Европейски и Чужди търговски изложения, бизнес
форуми, мероприятия др.
За ПРЕДСТАВИТЕЛ / КА - ВРЪЗКА С КЛИЕНТИ могат да кандидатстват всички, които са готови да
инвестират в себе си и да възприемат идеите на СНПФР и ги прокламират успешно чрез
социалния, мрежовия маркетинг и всички възможни комуникативни средства.
Кандидатури по Интернет, няма да се разглеждат!
За повече информация посетете сайта на Бенефит България Консулт и се свържете с
г-н Славков на 0885755888
http://obiavidnes.com/obiava/63468/predstavitel--ka---vryzka-s-klienti

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ
INVEST KONSULT LTD.е специализирана в търговско право. Консултации, юридическо и счетоводно съдействие на фирми
със задължения.Съдействие на търговски дружества със запор на дяловете.
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. Сделки с търговски предприятия.
2. 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.
3. Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
4. Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
5. Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистраци
6. След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за
да Ви освободим за 1 час от юридическа и финансова отговорност.
Гарантираме лоялност към клиентите, пълна конфиденциалност, качество и професионализъм, посветеност на клиента
и индивидуален подход към всеки отделен случай.
Офертата е валидна за търговски и акционерни дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
INVEST KONSULT LTD.
за контакти:0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/63467/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya

КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
INVEST KONSULT LTD.е специализирана в търговско право. Консултации, юридическо и счетоводно съдействие на фирми
със задължения.Съдействие на търговски дружества със запор на дяловете.
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. Сделки с търговски предприятия.
2. 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.
3. Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
4. Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
5. Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистраци
6. След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за
да Ви освободим за 1 час от юридическа и финансова отговорност.
Гарантираме лоялност към клиентите, пълна конфиденциалност, качество и професионализъм, посветеност на клиента
и индивидуален подход към всеки отделен случай.
Офертата е валидна за търговски и акционерни дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
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INVEST KONSULT LTD.
за контакти:0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/63466/kupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-

Таблетки за по-добра ерекция на билкова основа.
Какви са действията на Vigour 300 ?
Намалява чуствителноста на пениса
Регулира преждeвременната еякулация
Влияе положително на растежа на пениса
Повишава количеството на спермата
Подобрява ерекцията
Повишава либидото
Имам ли нужда от Vigour 300 ?
Ако страдате от еректилна дифункция
Ако по време на секс пениса ви омеква
Ако пенисът ви се втвърдява трудно
Ако след първия сексуален акт не можете да продължите с втори
Ако количеството сперма не ви удовлетворява
Ако партньорката ви не може да получи оргазъм
Ако очаквате да правите секс с нов партньор, и се притеснявате да не стане "засечка"
Каква е цената на Vigour 300?
К-во
Брой Цена Отстъпка
1 кутия 10 бр 69 лв 0 лв
2 кутии 20 бр 129 лв 9 лв
3 кутии 30 бр 179 лв 28лв
4 кутии 40 бр 229 лв 47 лв
5 кутии 50 бр 269 лв 76 лв
6 кутии 60 бр 300 лв 114 лв
промо хапче 1 бр 7 лв 0 лв
Важна информация:
НЕ извършваме доставки на момента или "след малко"
Минималното време за доставка е 24 часа
НЕ предаваме лично пратките
За доставките използваме куриерска фирма Еконт Експрес
Всяка закупена кутия от продуктите MaxMan и Vigour 300 е с безплатна доставка!
Всички пратки се изпращат в дискретен, сив и непрозрачен плик на Еконт. Описанието на съдържанието на пратката е
"Козметика". Ние държим на вашата конфиденциалност!
За поръчки използвайте:
E-mail: erekciabg@yahoo.com
Онлайн магазин: http://cento.bg/Hapcheta-za-erektsiya-Vigour-300-1-kutiya.html
Ако не сте сигурни в ефекта на продукта, можете да поръчате един брой хапче:
http://cento.bg/Hapcheta-za-erektsiya-Vigour-300-promo-hapche.html
http://obiavidnes.com/obiava/63465/tabletki-za-po-dobra-erekciya-na-bilkova-osnova

15" (38.10 cm) Asus Ultrabook UX51VZ-CM075H +подарък чанта
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15" (38.10 cm) Asus Ultrabook UX51VZ-CM075H +подарък чанта, четириядрен Intel® Core™ i7 3632QM 2.2/3.2GHz,
сензорен IPS FULL HD LED Display & GeForce GT 650M 2GB DDR5 (HDMI), 8GB, 2x 128GB SATA3 SSD, 3x USB3.0,
Windows8, 2.06kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/63464/15-3810-cm-asus-ultrabook-ux51vz-cm075h-podaryk-chanta

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/63463/3d-proektirane-i-interioren-dizayn

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/63462/3d-proektirane-i-interioren-dizayn

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/63461/3d-proektirane-i-interioren-dizayn

13.3" (33.78 cm) Asus Transformer Book TX300CA-C4023H +подарък чанта
13.3" (33.78 cm) Asus Transformer Book TX300CA-C4023H +подарък чанта, двуядрен Intel™ Core i5 3317U 1.7/2.6GHz,
сензорен IPS FULL HD LED Display (microHDMI), 4GB, 128GB SSD & 500GB, 2x USB3.0, Windows8, 1.9kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/63460/133-3378-cm-asus-transformer-book-tx300ca-c4023h-podaryk-chanta

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.
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/63459/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---ruse--sofiya--stara-zagora

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/63458/diskretni-detektivski-uslugi-ot-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
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0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/63457/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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/63456/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4540s (H5J78EA) двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2GHz
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4540s (H5J78EA) двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2GHz, HD LED Display & AMD HD
7650M 2GB DDR3 (HDMI), 6GB, 750GB, 2x USB3.0, Linux, 2.47kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/63455/156-3962-cm-hp-probook-4540s-h5j78ea-dvuyadren-intel-core-i5-3230m-263

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/63454/30-50-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/63453/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/63452/detektivska-agenciya-diskret-0888116420-247
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Нямаш партньор за лятна почивка - ОБАДИ НИ СЕ !
Ако нямате с кого да отидете на море/планина Ви предлагаме партньор/партньорка без ангажимент. Самотни сте?
Да кажем НЕ на самотата!
Можете да се свържете с нас на тел. 089 77 82 150 или да ни пишете на е-мейла: with.love.kupidon@abv.bg
Веднага след като Ви регистрираме при нас, Ви свързваме с кандидат, който ще почива с Вас на море/планина.
Цената на услугата е 50лв
За повече информация:
- тел. 089 77 82 150
е-мейл: with.love.kupidon@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63451/nyamash-partnyor-za-lyatna-pochivka---obadi-ni-se-

Захранване 600W
Захранване 600W, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/63450/zahranvane-600w

Microsoft Compact Optical Mouse 500
Microsoft Compact Optical Mouse 500, бяла, USB
http://obiavidnes.com/obiava/63449/microsoft-compact-optical-mouse-500

Пречиствател на въздух с UV бактерицидна лампа, йонизатор, озонатор и НЕРА филтър, с
дистанционно управление
Пречиствател на въздух с UV бактерицидна лампа, йонизатор, озонатор и
НЕРА филтър, с дистанционно управление
1. Използва принципа на изпускане на електрони под действието на
високо напрежение за получаване на отрицателни йони и активен кислород , посредством ултравиолетово лъчение бързо
унищожаващи бактерии, вируси, акари и други
микроорганизми, ефектно предотвратяват заболяванията предавани по въздушен път.
2. Неутрализира вредните газове, абсорбира и отстранява цигарения дим, а така също и други миризми, правейки въздуха
чист и свеж.
3. UV лъчението се използва за предотвратяване на разпространение на
заболяванията, като унищожава бактериите прихванати в НЕРА филтъра.
4. Вградения вентилатор с две степени на работа (за по-малки и
по-големи , за по-чисти или по-замърсени помещения) ускорява разнасянето на заредените частици в целия обем на
помещението.
5. Използването на специален въздушен филтър – двуслоен /един слой с
активен въглен и един слой с НЕРА филтър , гарантира захващането на частици с големина –
0.03микрона.
6. Комбинацията от UV лампа и HEPA филтър се счита за най ефективния метод за
премахването на алергени, вируси, миризми, лек прах и други твърди частици.
7. Ефективно прихваща много замръсители, в това число и летливи
органични съединения, миризми, цигарен дим и микроорганизми.
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8 .Ново - възможност за озониране на вода

Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/63448/prechistvatel-na-vyzduh-s-uv-baktericidna-lampa-yonizator-ozonator-i-nera-filty

Пречиствател на въздух с UV бактерицидна лампа, йонизатор, озонатор и НЕРА филтър, с
дистанционно управление
Пречиствател на въздух с UV бактерицидна лампа, йонизатор, озонатор и
НЕРА филтър, с дистанционно управление
1. Използва принципа на изпускане на електрони под действието на
високо напрежение за получаване на отрицателни йони и активен кислород , посредством ултравиолетово лъчение бързо
унищожаващи бактерии, вируси, акари и други
микроорганизми, ефектно предотвратяват заболяванията предавани по въздушен път.
2. Неутрализира вредните газове, абсорбира и отстранява цигарения дим, а така също и други миризми, правейки въздуха
чист и свеж.
3. UV лъчението се използва за предотвратяване на разпространение на
заболяванията, като унищожава бактериите прихванати в НЕРА филтъра.
4. Вградения вентилатор с две степени на работа (за по-малки и
по-големи , за по-чисти или по-замърсени помещения) ускорява разнасянето на заредените частици в целия обем на
помещението.
5. Използването на специален въздушен филтър – двуслоен /един слой с
активен въглен и един слой с НЕРА филтър , гарантира захващането на частици с големина –
0.03микрона.
6. Комбинацията от UV лампа и HEPA филтър се счита за най ефективния метод за
премахването на алергени, вируси, миризми, лек прах и други твърди частици.
7. Ефективно прихваща много замръсители, в това число и летливи
органични съединения, миризми, цигарен дим и микроорганизми.
8 .Ново - възможност за озониране на вода

Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/63447/prechistvatel-na-vyzduh-s-uv-baktericidna-lampa-yonizator-ozonator-i-nera-filty

Microsoft Ready Mouse
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Microsoft Ready Mouse, бяла, оптична (800dpi), USB
http://obiavidnes.com/obiava/63446/microsoft-ready-mouse

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/63445/30-50-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/63444/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/63443/30-50-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/63442/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/63441/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Уред за сребърна вода
Уред за сребърна вода
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/63440/ured-za-srebyrna-voda

ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста,
Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
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анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2011
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена:650 лв.
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/63439/celutron-za-otslabvane--redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioter

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/63438/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

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
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- 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/63437/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

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/63436/kvantov-analizator--bioskener-37-podrobni-otcheta

Logitech Compact Keyboard K300
Logitech Compact Keyboard K300, мултимедийна, USB
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http://obiavidnes.com/obiava/63435/logitech-compact-keyboard-k300

Adapter USB to Bluetooth
Adapter USB to Bluetooth, Belkin F8T016NF, ултра-компактен
http://obiavidnes.com/obiava/63434/adapter-usb-to-bluetooth

Joystick Logitech for iPad
Joystick Logitech for iPad
http://obiavidnes.com/obiava/63433/joystick-logitech-for-ipad

Стойка за стена
Стойка за стена, Sunne 32-60-LED, VESA до 600 x 600 mm, до 50kg
http://obiavidnes.com/obiava/63432/stoyka-za-stena

Евтини камини и котли Kuoreterm.com
Ниски цени - камини на пелети. Kuoreterm.com - Висококачествени пелетни камини. Разгледай богатия каталог от
пелетни камини.
http://obiavidnes.com/obiava/63431/evtini-kamini-i-kotli-kuoretermcom

Курсове и частни уроци по английски език в София
Курсове по английски език в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Частни уроци по английски език в София и
областта на атрактивни цени от 6 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/63430/kursove-i-chastni-uroci-po-angliyski-ezik-v-sofiya

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/63429/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/63428/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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/63427/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/63426/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/63425/sigurna-rabota

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/63424/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/63423/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

За фирми със задължения
За фирми със задължения
За фирми със задължения предлагаме:
1. Консултации, юридическо и счетоводно съдействие на фирми със задължения;
2. Прехвърляне на дружествени дялове;
3. Прекратяване и ликвидация на дружества;
4. Регистрация и вписване на нови обстоятелства;
5. Събиране на дългове и задължения;
6. Финансово информиране;
7. Съдействие при банкови проблеми;
Гарантираме лоялност към клиентите, пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на клиента
и индивидуален подход към всеки отделен случай.
Очакваме Вашето обаждане!
Адрес за контакти:
„ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив,
ул. „Драва” № 5
Работно време на офиса: от 14.00 часа до 18.00 часа
Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24
Email: mikaram@abv.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/51423/za-firmi-sys-zadyljeniya

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
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/63422/30-50-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/63421/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/63420/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Соларна маска + LED ОСВЕТЛЕНИЕ - 85 ЛЕВА
Спецификация: Размер на касетата: 110х90x10mm Размер на стъклото: 91х41mm. Време за реакция: от светло към
тъмно: 0.1ms. Време за реакция: от тъмно към светло: 0.2-0.7ms/с регулация/. Ултравиолетова защита: /0.0003%/313nm/,
/0.006%/365nm/. Инфрачервена защита: /0.01%/780-2000nm/. Позиция на затъмнение: DIN 4/9-13 Чуствителност:
Регулеруема LED осветление - About 18,000 LUX Батерия: Solar Cell+2CR2032 Температура на работа: от -5 С до +55 С
Тежест: 490g.http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/63419/solarna-maska--led-osvetlenie---85-leva

Нови инверторни генератори за ток 2200I 2200i е идеален за разнообразни развлечения на открито и вътрешни приложения. Вградената инвертерна технология
предлага ненадмината мощност и стабилност в преносим генератор. Енергията се управлява от специален
микропроцесор, което го прави отличен за захранване на компютри и други чувствителни към електрическо оборудване
системи . 2200i е с функция EcoThrottle, която предлага отлична икономия на гориво чрез включването на товар, които
определя скоростта на контрола за управление. Той автоматично регулира скоростта на двигателя до оптималното
ниво. Нисък шум и отличен дизайн произвежда само 52 db от 7 метра, което е еквивалентно на нивото на шум в типичен
бизнес офис.2200i има възможност за паралелна работа с друг 2200i и магат да бъдат свързани в паралел за да
предоставят двойно по-голяма мощност. Технически данни Генератор Максимална мощност 2000 W Номинална мощност
1800 W Постоянна мощност 1900 W Постоянен ток 7 A Фази 1 Напрежение 230 V Фактор на мощност 1 Честота 50 Hz
Напрежение на зареждане 12 V Ток на зареждане 8 А Външен тип Затворен Двигател Тип на двигателя HONDA 4 такта
бензин Модел на двигателя GXH100 Брой цилиндри 1 Работен обем 98 cc/ 2.5 HP Стартиране ръчно Охлаждане въздушно
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Разход на гориво при 100% 0.4л / час Непр. работа с един рез. 10 часа Вместимост на резервоара 4,1 литра Вместимост
на картера 0,6литра Ниво на шум при 7м 52 dB Габарити Д Х Ш Х В 510 Х 290 Х 425 мм Тегло 21 кг Допълнителна
информация Паралелно свръзване - да. Автоматичен старт - не. Авт.рег. на напрежението - да. Защита от ниско ниво на
масло - да http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/63418/novi-invertorni-generatori-za-tok-2200i--

Моторен трион, резачка за дърва
Предлагаме на Вашето внимание нови
Бензинови резачки
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.http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/63417/motoren-trion-rezachka-za-dyrva

МАШИНКА ЗА ЗАТОЧВАНЕ- вериги на резачки
Спецификация: Мотор: 230 волта на 50 херца Мощност: 90 вата Скорост в ненатоварено състояние: 5000 оборота в
минута Капацитет на колелата 105 мм Тегло 2.3 кг.http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/63416/mashinka-za-zatochvane--verigi-na-rezachki

3.5 KW монофазен с количка -Генератор
Предлагаме на Вашето внимение нови 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 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.http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/63415/35-kw-monofazen-s-kolichka--generator

Инверторени IGBT електрожени MMA200 с Соларна маска...
Предлагаме на Вашето внимание нови Инверторени IGBT електрожени MMA200. Това е електрожен с най-новата
разработка на базата на IGBT транзистори, предназначен за извършване на прецизни заваръчни дейности с всички видове
електроди. Предимствата на този електрожен са: Намалено импулсно натоварване на мрежата – за предприятия,
които имат ограничение на мощността на електрическата мрежа прилагането на IGBT технологията позволява да се
инсталират повече заваръчни постове. Заваряването не причинява смущения в мрежата – енергията, запасена в
кондерзаторната група, изглажда падовете и пиковете по линията дори в момента на заваряване. Прецизен контрол на
заваръчният ток- комутацията на напрежението се осъществява с IGBT транзистори. Те се включват и изключват с
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честота от 800 до 4000 пъти за секунда. За разлика от всички други заваръчни апарати, които се включват от
заваръчното управление, но остават включени, докато мрежовото напрежение премине през "0", то при транзисторите
се управлява както включването така и изключването, което позволява прецизно управление на заваръчния ток. При него
мрежовото напрежение се изправя чрез мостова схема (Ларионов) и се филтрува от подходящ кондензатор с цел да се
намалят пулсациите му. Включването и изключването на транзисторите /за разлика от всички други заваръчни методи/
е управляемо и алгоритмите за управление на заваръчния процес са предсказуеми. Само времето, през което IGBT
транзисторите са включени (ширината на импулса), определят енергията, която се подава към заваръчния апарат.
Технически характеристики: Инверторен електрожен за ръчно електродъгово заваряване - IGBT технология.Вградени
функции: Функция Hot Start - за лесно запалване на дъгата Функция Anti Stick - прекъсване на захранването, за избягване на
залепването на електрода за материала Функция Arc Force - регулиране динамиката на дъгата Защита от
пренапрежение. Малки размери.Обхват на заваръчния ток: 20 - 200A Захранващо напрежение: 220 V Захранваща
мощност: 3,9 kVA Cos f: 0,93 Напрежение без товар: 62 V Електроди: до 4,0 мм включително Степен на защита: IP23
Тегло на целия комплект: 6,2 кг Тегло само на електрожена- 3,8кг В комплект със заваръчни кабели,чукче и
маска.Подходящ е както при строително-монтажни дейности, така и за домашно ползване http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/63414/invertoreni-igbt-elektrojeni-mma200-s-solarna-maska

Инверторни ЕЛЕКТРОЖЕНИТЕ 250А с дигитален дисплей
ЕЛЕКТРОЖЕНИТЕ TIG-ММА 250А с дигитален дисплеи могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване
така и за заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени,
притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове електроди (рутил
стандартен, неръждаем, алуминий,чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 6мм.включително Вградени функции: HOT
START - за облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC FORCE - за
стабилизиране на дъгата по време на заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до
6mm., включително и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както
при черни, така и при цветни метали. Моделите ”TIG-ММА 250А” са апарати за ММА и TIG- електродъгово заваряване и
заваряване с волфрамов електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно,
посредством ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ:. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо
напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 10-250А Тегло: 7кг. Размери: височина 27см.,широчина
17см.,дължина 36см. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при
100% натоварване/250А/: ММА-30V / TIG-20V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова
ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари. http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/63413/invertorni-elektrojenite-250a-s-digitalen-displey

MIG-MAG/CO2/ заваръчни апарати MAG180 - телоподаващо устройство
Предлагаме на Вашето внимание нови
MIG-MAG/CO2/ заваръчни апарати MAG180 с вградено телоподаващо устройство. С тях се заваряват всички черни
метали, алуминий, неръждавейка, бронз, месинг и др. Окомплектовани са с ръкохватка за МИГ/МАГ заваряване, щипка
маса, маска и чукче с четка, регулиране на напрежението 10-180А, монофазни/220V/, Захранваща мощност: 5,2 kVA,
Степен на защита: IP21. Работи с телове размери 0.8 и 1.0 мм.Тегло – 25 кг,размери Д/Ш/В : 61/37/45см. Предназначен е
за ремонтни и сервизни дейности. Поради малкия си габарит и широкия спектър на заваряване/заварява почти всички
видове метал/ е удобен и за монтажни заварки. Разполагаме със специализиран гаранционен и следгаранционен сервиз.
*При покупка на 2 броя заваръчни апарати ПОЛУЧАВАТЕ бонус- напълно автоматична, 100 % соларна заваръчна
маска.http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/63412/mig-magco2-zavarychni-aparati-mag180---telopodavashto-ustroystvo

Компаньонки
Вече много български компаньонки добавиха ескорт обяви в kompanionki.eu! Чрез http://kompanionki.eu ще намерите секси
ескорт момичета компаньонки, които предлагат ескорт услуги във Вашия град още тази вечер!
http://obiavidnes.com/obiava/63411/kompanyonki

ПЕРФОРАТОР- VIKI /800 W/
Предлагаме на Вашето внимание нови УДАРНО – ПОРБИВЕН ПЕРФОРАТОРИ Характеристики на перфораторите: Мощен 800 W мотор и сила на удара 3 J за бързо проникване при пробиване - Спиране на въртенето за изсичане - Спиране
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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/63410/perforator--viki-800-w

Изготвяне на спасителни и възстановителни планове на фирми
Уважаеми Дами и Господа!
Вашият бизнес отдавна не изглежда така, както Вие бихте искали да бъде? Фирмата Ви има
недостиг на оборотни средства? Продажбите и клиентите Ви драстично са намалели? Имате
обекти и филиали, които не работят постоянно и достатъчно ефективно?
Изразходвали сте твърде много средства за маркетингови стратегии, които не са били
ефективни? Фирмата Ви е обременена от сериозни дългове към банки, кредитори и други
контрагенти? Грози Ви лош кредитен рейтинг? Изправени сте пред реалната заплаха от
неизбежен фалит?
Възползвайте се от членството в Сдружението за Насърчаване на предприемачеството,
Преструктуриране на фирми,Финансова взаимопомощ и Развитие на бизнеса (СНПФР)-Бенефит
България Консулт ЕООД, което Ви предлага:
Изготвяне на спасителни и възстановителни планове на фирми за преструктуриране, частична,
пълна реорганизация или продажба на бизнеса Ви:
- Бързи решителни действия / индивидуален специално приспособен за Вашия бизнес
възстановителен план/ за спасяване на фирмата ,избягване на фалит
- Компетентни професионални решения / маркетингови концепции и стратегии,
партниране с кредитори и частни инвеститори / за бързо възстановяване и устойчив успех
- Контролиран изходен план за излизане от трудна ситуация / при административни
проблеми и глоби от държавни институции, при наказателни санкции или при съдебно
изпълнителни рапоредби и др.
- Съставяне на план за незабавна продажба на определени активи или всички активи
на Вашата фирма
- Прилагане на опции за финансова взаимопомощ от СНПФР до 10 000 лв.
За повече информация посетете сайта на Бенефит България Консулт и се свържете на
0885755888, 02 470 5958 с г-н Славков
http://obiavidnes.com/obiava/63409/izgotvyane-na-spasitelni-i-vyzstanovitelni-planove-na-firmi

Изготвяне на спасителни и възстановителни планове на фирми
Уважаеми Дами и Господа!
Вашият бизнес отдавна не изглежда така, както Вие бихте искали да бъде? Фирмата Ви има
недостиг на оборотни средства? Продажбите и клиентите Ви драстично са намалели? Имате
обекти и филиали, които не работят постоянно и достатъчно ефективно?
Изразходвали сте твърде много средства за маркетингови стратегии, които не са били
ефективни? Фирмата Ви е обременена от сериозни дългове към банки, кредитори и други
контрагенти? Грози Ви лош кредитен рейтинг? Изправени сте пред реалната заплаха от
неизбежен фалит?
Възползвайте се от членството в Сдружението за Насърчаване на предприемачеството,
Преструктуриране на фирми,Финансова взаимопомощ и Развитие на бизнеса (СНПФР)-Бенефит
България Консулт ЕООД, което Ви предлага:
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Изготвяне на спасителни и възстановителни планове на фирми за преструктуриране, частична,
пълна реорганизация или продажба на бизнеса Ви:
- Бързи решителни действия / индивидуален специално приспособен за Вашия бизнес
възстановителен план/ за спасяване на фирмата ,избягване на фалит
- Компетентни професионални решения / маркетингови концепции и стратегии,
партниране с кредитори и частни инвеститори / за бързо възстановяване и устойчив успех
- Контролиран изходен план за излизане от трудна ситуация / при административни
проблеми и глоби от държавни институции, при наказателни санкции или при съдебно
изпълнителни рапоредби и др.
- Съставяне на план за незабавна продажба на определени активи или всички активи
на Вашата фирма
- Прилагане на опции за финансова взаимопомощ от СНПФР до 10 000 лв.
За повече информация посетете сайта на Бенефит България Консулт и се свържете на
0885755888, 02 470 5958 с г-н Славков
http://obiavidnes.com/obiava/63408/izgotvyane-na-spasitelni-i-vyzstanovitelni-planove-na-firmi

Изготвяне на спасителни и възстановителни планове на фирми
Уважаеми Дами и Господа!
Вашият бизнес отдавна не изглежда така, както Вие бихте искали да бъде? Фирмата Ви има
недостиг на оборотни средства? Продажбите и клиентите Ви драстично са намалели? Имате
обекти и филиали, които не работят постоянно и достатъчно ефективно?
Изразходвали сте твърде много средства за маркетингови стратегии, които не са били
ефективни? Фирмата Ви е обременена от сериозни дългове към банки, кредитори и други
контрагенти? Грози Ви лош кредитен рейтинг? Изправени сте пред реалната заплаха от
неизбежен фалит?
Възползвайте се от членството в Сдружението за Насърчаване на предприемачеството,
Преструктуриране на фирми,Финансова взаимопомощ и Развитие на бизнеса (СНПФР)-Бенефит
България Консулт ЕООД, което Ви предлага:
Изготвяне на спасителни и възстановителни планове на фирми за преструктуриране, частична,
пълна реорганизация или продажба на бизнеса Ви:
- Бързи решителни действия / индивидуален специално приспособен за Вашия бизнес
възстановителен план/ за спасяване на фирмата ,избягване на фалит
- Компетентни професионални решения / маркетингови концепции и стратегии,
партниране с кредитори и частни инвеститори / за бързо възстановяване и устойчив успех
- Контролиран изходен план за излизане от трудна ситуация / при административни
проблеми и глоби от държавни институции, при наказателни санкции или при съдебно
изпълнителни рапоредби и др.
- Съставяне на план за незабавна продажба на определени активи или всички активи
на Вашата фирма
- Прилагане на опции за финансова взаимопомощ от СНПФР до 10 000 лв.
За повече информация посетете сайта на Бенефит България Консулт и се свържете на
0885755888, 02 470 5958 с г-н Славков
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http://obiavidnes.com/obiava/63407/izgotvyane-na-spasitelni-i-vyzstanovitelni-planove-na-firmi

Изготвяне на спасителни и възстановителни планове на фирми
Уважаеми Дами и Господа!
Вашият бизнес отдавна не изглежда така, както Вие бихте искали да бъде? Фирмата Ви има
недостиг на оборотни средства? Продажбите и клиентите Ви драстично са намалели? Имате
обекти и филиали, които не работят постоянно и достатъчно ефективно?
Изразходвали сте твърде много средства за маркетингови стратегии, които не са били
ефективни? Фирмата Ви е обременена от сериозни дългове към банки, кредитори и други
контрагенти? Грози Ви лош кредитен рейтинг? Изправени сте пред реалната заплаха от
неизбежен фалит?
Възползвайте се от членството в Сдружението за Насърчаване на предприемачеството,
Преструктуриране на фирми,Финансова взаимопомощ и Развитие на бизнеса (СНПФР)-Бенефит
България Консулт ЕООД, което Ви предлага:
Изготвяне на спасителни и възстановителни планове на фирми за преструктуриране, частична,
пълна реорганизация или продажба на бизнеса Ви:
- Бързи решителни действия / индивидуален специално приспособен за Вашия бизнес
възстановителен план/ за спасяване на фирмата ,избягване на фалит
- Компетентни професионални решения / маркетингови концепции и стратегии,
партниране с кредитори и частни инвеститори / за бързо възстановяване и устойчив успех
- Контролиран изходен план за излизане от трудна ситуация / при административни
проблеми и глоби от държавни институции, при наказателни санкции или при съдебно
изпълнителни рапоредби и др.
- Съставяне на план за незабавна продажба на определени активи или всички активи
на Вашата фирма
- Прилагане на опции за финансова взаимопомощ от СНПФР до 10 000 лв.
За повече информация посетете сайта на Бенефит България Консулт и се свържете на
0885755888, 02 470 5958 с г-н Славков
http://obiavidnes.com/obiava/63406/izgotvyane-na-spasitelni-i-vyzstanovitelni-planove-na-firmi

Изготвяне на спасителни и възстановителни планове на фирми
Уважаеми Дами и Господа!
Вашият бизнес отдавна не изглежда така, както Вие бихте искали да бъде? Фирмата Ви има
недостиг на оборотни средства? Продажбите и клиентите Ви драстично са намалели? Имате
обекти и филиали, които не работят постоянно и достатъчно ефективно?
Изразходвали сте твърде много средства за маркетингови стратегии, които не са били
ефективни? Фирмата Ви е обременена от сериозни дългове към банки, кредитори и други
контрагенти? Грози Ви лош кредитен рейтинг? Изправени сте пред реалната заплаха от
неизбежен фалит?
Възползвайте се от членството в Сдружението за Насърчаване на предприемачеството,
Преструктуриране на фирми,Финансова взаимопомощ и Развитие на бизнеса (СНПФР)-Бенефит
България Консулт ЕООД, което Ви предлага:
Изготвяне на спасителни и възстановителни планове на фирми за преструктуриране, частична,
пълна реорганизация или продажба на бизнеса Ви:
- Бързи решителни действия / индивидуален специално приспособен за Вашия бизнес
възстановителен план/ за спасяване на фирмата ,избягване на фалит
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- Компетентни професионални решения / маркетингови концепции и стратегии,
партниране с кредитори и частни инвеститори / за бързо възстановяване и устойчив успех
- Контролиран изходен план за излизане от трудна ситуация / при административни
проблеми и глоби от държавни институции, при наказателни санкции или при съдебно
изпълнителни рапоредби и др.
- Съставяне на план за незабавна продажба на определени активи или всички активи
на Вашата фирма
- Прилагане на опции за финансова взаимопомощ от СНПФР до 10 000 лв.
За повече информация посетете сайта на Бенефит България Консулт и се свържете на
0885755888, 02 470 5958 с г-н Славков
http://obiavidnes.com/obiava/63405/izgotvyane-na-spasitelni-i-vyzstanovitelni-planove-na-firmi

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/63404/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/63403/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/63402/30-50-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
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посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/63401/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/63400/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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.
* 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/63399/fayansremont-na-banyaboyadjiyski-uslugi-maystoridogovor

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 !!!
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*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/63398/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/63397/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ПРЕВОДИ НА ДИПЛОМИ - големи отстъпки за кандидат-студенти
Нарастващи отстъпки за превод и легализация на образователни документи до 31.07.2013 г.
Уважаеми КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, предлагаме Ви нарастващи отстъпки, според броя на подадените документи, при
превод и легализация на вашите дипломи за средно образование и допълнителните документи във връзка с
кандидатстването ви в чуждестранни университети:
1 документ = 5%
2 документа = 10%
3 документа = 15%
4 и повече документа = 20%
Посещението в група при нас ще е плюс за вас! Кампанията ни КОЛКОТО ПОВЕЧЕ…ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ… ще е в сила до
31.07.2013 г.
ОФИСИ:
Адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 74
Телефони: 029899867; 0888 888 400
Факс: 02 989 98 67
E-mail: adapt@abv.bg
skype: adaptbg
Адрес: гр. Севлиево, ул. „Христо Спиридонов“ № 6
Телефони: 0675 35059; 0885 473 186
Факс: 0675 35059
E-mail: adapt_s@abv.bg
skype: prevodi.sevlievo
http://www.adaptbg.com
http://www.facebook.com/adapt.bulgaria
http://obiavidnes.com/obiava/63396/prevodi-na-diplomi---golemi-otstypki-za-kandidat-studenti

17.3" (43.94 cm) Asus X75VC-TY013
17.3" (43.94 cm) Asus X75VC-TY013, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4GHz, HD+ LED Display & GeForce GТ 720M 2GB
DDR3 (HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0, no OS, 3.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/63395/173-4394-cm-asus-x75vc-ty013

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
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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/63394/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/63393/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/63392/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/63391/sigurna-rabota

Дезодорант против изпотяване, Стик против изпотяване
MAGICAL ICE CRYSTAL DEODORANT е невероятно ефективно средство против неприятните телесни миризми и
изпотяване. Способността му да намалява секрецията на потните и мастните жлези има силно изразено
противовъзпалително и подсушаващо действие.
Дори и при максимално натоварване във фитнеса, след като сте използвали MAGICAL ICE CRYSTAL DEODORANT няма
да усетите никаква, ама никаква неприятна миризма.
Един натурален, ефективен, икономичен продукт с който никога няма да изпаднете в неловка ситуация.
ДОВЕРЕТЕ СЕ НА MAGICAL ICE CRYSTAL DEODORANT. ТОЙ НАПЪЛНО ОПРАВДАВА СВОЕТО ИМЕ – МАГИЧЕСКИ,
ВЪЛШЕБЕН. ЩЕ ОСТАНЕТЕ НЕВЕРОЯТНО ДОВОЛНИ И ПРИЯТНО ИЗНЕНАДАНИ.
digg
http://obiavidnes.com/obiava/63390/dezodorant-protiv-izpotyavane-stik-protiv-izpotyavane

17.3" (43.94 cm) Asus X75VC-TY049 +подарък чанта
17.3" (43.94 cm) Asus X75VC-TY049 +подарък чанта, бял, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4GHz, HD+ LED Display &
GeForce GТ 720M 2GB DDR3 (HDMI), 4GB, 750GB, USB3.0, no OS, 3.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/63389/173-4394-cm-asus-x75vc-ty049-podaryk-chanta

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/63388/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/63387/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/63386/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni

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/63385/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

17.3" (43.94 cm) Asus X75VC-TY055 двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz
17.3" (43.94 cm) Asus X75VC-TY055 двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD+ LED Display & GeForce GТ 720M 2GB
DDR3 (HDMI), 4GB, 1ТB, USB3.0, no OS, 3.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/63384/173-4394-cm-asus-x75vc-ty055-dvuyadren-intel-core-i3-2350m-23ghz

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/63383/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/63382/30-50-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/63381/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/63380/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Продавам размножителен материал от червен калифорнийски червей
Продавам размножителен материал от червен калифорнийски червей на изгодни цени и добро качество. Предлагам
съдействие за изграждането на фермата и ценни съвети по отглеждането на червея. Цената е 35 лв. За над 100 чувала
осигурен транспорт в рамките на цялата страна. Телефон за връзка 0885544089, e-mail: sabsbg@yahoo.com – Владимир
Иванов
http://obiavidnes.com/obiava/63379/prodavam-razmnojitelen-material-ot-cherven-kaliforniyski-chervey

Моторни масла и консумативи
Продажба на едро на горива
Продажба на едро и дребно на автомобилни и индустриални масла и филтри, авточасти, акумулатори и консумативи
Продажба на едро и дребно, монтаж, демонтаж и баланс на гуми, нови и втора употреба
Ремонт изпускателна система
Стенд, диагностика и ремонт на ходовата част
Ремонт на двигатели и ходова част
Автоелектро услуги
Компютърна диагностика
Смяна ремъци и ролки
Смяна масла и филтри
http://automotive-industrial-oils.com/
http://obiavidnes.com/obiava/63378/motorni-masla-i-konsumativi

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
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www.korekt-parket.com
089 6 26 74 94
0877 11 77 39
02 / 416 82 07
http://obiavidnes.com/obiava/63189/korekt-parket

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/63377/3d-proektirane-i-interioren-dizayn

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/63376/3d-proektirane-i-interioren-dizayn

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/63375/3d-proektirane-i-interioren-dizayn

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/63374/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Разрушава, извозва, разчиства стари сгради - София и Русе
Разрушава, извозва, разчиства стари сгради, промишлени помещения, заводи и т.н. на територията на гр. София и гр.
Русе. Разполага със собствена техника. Коректност и бързина. За информация: 0888 149 057, 0882 532 919, 0888 683 375
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http://obiavidnes.com/obiava/63373/razrushava-izvozva-razchistva-stari-sgradi---sofiya-i-ruse

17.3" (43.94 cm) Asus N76VB-T4022D четириядрен Intel® Core™ i7 3630QM 2.4/3.4GHz
17.3" (43.94 cm) Asus N76VB-T4022D четириядрен Intel® Core™ i7 3630QM 2.4/3.4GHz, FULL HD LED Display & GeForce
GТ 740M 2GB (HDMI), 8GB, 1ТB, 4xUSB3.0, Free DOS, 3.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/63372/173-4394-cm-asus-n76vb-t4022d-chetiriyadren-intel-core-i7-3630qm-2434ghz

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. 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.
2. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
3. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
4. 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.
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/63371/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
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функциониране.
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. 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.
2. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
3. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
4. 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.
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/63370/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. 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.
2. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
3. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
4. 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.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел НАПЪЛНО ОСВОБОЖДАВАНЕ от ЗАДЪЛЖЕНИЯ и
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ОТГОВОРНОСТ са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/63369/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Нямаш партньор за лятна почивка - ОБАДИ НИ СЕ !
Ако нямате с кого да отидете на море/планина Ви предлагаме партньор/партньорка без ангажимент. Самотни сте?
Да кажем НЕ на самотата!
Можете да се свържете с нас на тел. 089 77 82 150 или да ни пишете на е-мейла: with.love.kupidon@abv.bg
Веднага след като Ви регистрираме при нас, Ви свързваме с кандидат, който ще почива с Вас на море/планина.
Цената на услугата е 50лв
За повече информация:
- тел. 089 77 82 150
е-мейл: with.love.kupidon@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63368/nyamash-partnyor-za-lyatna-pochivka---obadi-ni-se-

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/63367/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

AMD HD7790
AMD HD7790, 1GB, Sapphire, PCI-E, DDR5, 128bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/63366/amd-hd7790

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.
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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/63365/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

AMD HD7790
AMD HD7790, 1GB, Sapphire OC, PCI-E, DDR5, 128bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/63364/amd-hd7790

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт
подочистачка

зуум,

Масажори,Виброколани,Електрическа

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Масажори,Виброколани,Електрическа подочистачка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 285 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
3 Йонизатори озонатори - 55 лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 65.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 49лв
9 Найсер Дайсер Кухненско ренде 59 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 29лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 48 лв !
13 Енергоспекстяващо за ток 29 лв
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 700лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/63363/celutronyonizatoridetoksikatorpeynt-zuum-masajorivibrokolanielektricheska-p

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
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Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/63362/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
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www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/63361/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

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/63360/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

йонизатори Озонотор за въздух и вода
йонизатори Озонотор за въздух и вода.
Нашият магазин предлага на своите клиенти Озонотор за въздух и вода.
Устройството произвежда озон от кислорода във въздуха и образува отрицателни йони,
които премахват замърсявания и миризми и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
”БГ магазин” разполага и с йонизатори – Йонизатор ”AEROION” и Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”. За повече
информация относно изброените уреди се свържете с нас или посетете нашия сайт.
Прочистете вдишвания от Вас въздух, дарявайки си здраве.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
ww.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/63359/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

AMD HD7790
AMD HD7790, 2GB, Sapphire OC, PCI-E, DDR5, 128bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/63358/amd-hd7790
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превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61939/prevozi-s-bus

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61018/tovarni-prevozi

Батерии 2 x FUJICELL Rechargeable AA
Батерии 2 x FUJICELL Rechargeable AA, 2100mAh, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/63357/baterii-2-x-fujicell-rechargeable-aa

Батерии 2 x FUJICELL Rechargeable AA
Батерии 2 x FUJICELL Rechargeable AA, 2800mAh, 1.2V
http://obiavidnes.com/obiava/63356/baterii-2-x-fujicell-rechargeable-aa

USB HUB 4xUSB2.0
USB HUB 4xUSB2.0, Sweex Black (US180)
http://obiavidnes.com/obiava/63355/usb-hub-4xusb20

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/63354/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 :)
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http://obiavidnes.com/obiava/63353/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/63352/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/63351/sigurna-rabota

Нарастващи отстъпки за превод и легализация на дипломи и други образователни документи до
31.07.2013 г.
Уважаеми КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ, предлагаме Ви нарастващи отстъпки, според броя на подадените документи, при
превод и легализация на вашите дипломи за средно образование и допълнителните документи във връзка с
кандидатстването ви в чуждестранни университети:
1 документ = 5%
2 документа = 10%
3 документа = 15%
4 и повече документа = 20%
Посещението в група при нас ще е плюс за вас! Кампанията ни КОЛКОТО ПОВЕЧЕ…ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ… ще е в сила до
31.07.2013 г.
ПРИ ВСЯКА ПОДАДЕНА ПОРЪЧКА ПОЛУЧАВАТЕ ТАЛОН ЗА СЛЕДВАЩА ПОРЪЧКА С АТРАКТИВНА ОТСТЪПКА
ОФИСИ:
Адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ № 74
Телефони: 029899867; 0888 888 400
Факс: 02 989 98 67
E-mail: adapt@abv.bg
skype: adaptbg
Адрес: гр. Севлиево, ул. „Христо Спиридонов“ № 6
Телефони: 0675 35059; 0885 473 186
Факс: 0675 35059
E-mail: adapt_s@abv.bg
skype: prevodi.sevlievo
http://www.adaptbg.com
http://www.facebook.com/adapt.bulgaria
АКЦЕНТИ:
» Професионални преводи от и на 40 езика
» Преводи във всички специализирани насоки и специфични области
» Легализация в МВнР и заверки във всички министерства, институции и консулски представителства
» Приемане на поръчки от цялата страна, без необходимост да напускате Вашето населено място
» Доставка на готовите материали съобразно Вашето желание
» Форми на разплащане по удобен за Вас начин
» Сътрудничество с фирми за преводи от страната на преференциални цени
» Партньорски отстъпки, гъвкава ценова политика, оптимизирани срокове.
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ПРЕДЛАГАМЕ ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРЕВОДИ ОТ И НА СЛЕДНИТЕ ЕЗИЦИ: Английски, албански, арабски, арменски,
виетнамски, грузински, гръцки, датски, естонски, иврит, испански, италиански, китайски, латвийски, литовски,
македонски, немски, нидерландски, норвежки, персийски, полски, португалски, румънски, руски, словашки, словенски,
сръбски, турски, унгарски, украински, фински, фламандски, френски, хинди, хърватски, чешки, шведски, японски
http://obiavidnes.com/obiava/63350/narastvashti-otstypki-za-prevod-i-legalizaciya-na-diplomi-i-drugi-obrazovatelni-dok

,,Александър” ЕООД
"Фирма Александър съществува от 1997 година. Предметът й на дейност е търговия с на едро и дребно с прежди.
Преждите са подходящи за ръчно плетиво и кинкалерия. Марките прежда, които предлагаме включват:
Ира – едноцветна прежда за ръчно плетиво
Мания – прежда, едноцветна за ръчно плетиво, ползва се за самостоятелно плетене
Александър – чорапена едноцветна прежда за прикатяване към друга нишка
Сани – прежда за чорапи, леко буклирана
Романа – кроше, едноцветно за плетене на една кука
Деси – вълна в различни цветове, подходяща за елеци, пуловери, чорапи
В сайта ни можете да разгледате още много прежди."
http://obiavidnes.com/obiava/63349/aleksandyr-eood

Работа от Дома от $1 до $2000 на месец!
Имате свободно време, не ви достигат месечните финанси или просто сте останали без работа! Ще ви представя лесен
и бърз начин да печелите от Интернет, седейки си вкъщи! Това от което имате нужда е: компютър с Интернет,
свободно време и постоянство.
В сайта ни можете да получите повече информация какво е нужно да се направи. Преведен сайт на БГ, немски и
английски език.
За инструкции посетете сайта ни: http://rabotaotdoma.wix.com/workfromhome/
http://obiavidnes.com/obiava/63348/rabota-ot-doma-ot-1-do-2000-na-mesec

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/63347/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

ДЕТЕКТИВСКА агенци АЯКС - изневери,издирване,проучване,справки
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
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алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/63346/detektivska-agenci-ayaks---izneveriizdirvaneprouchvanespravki

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/63345/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Регистрация на фирми ЕООД, ООД и ЕТ от Търговски-регистър.ком
В сайта Търговски-регистър може да намерите информация за регистрация на фирми – ЕООД, ООД и ЕТ, информация за
публикуване на годишни финансови отчети и др. В сайта са приложени и всички нужни документи, които са Ви нужни за
регистрация на Вашата фирма. Затова, ако искате да регистрирате Вашата фирма и да започнете бизнес, тогава
можете да разгледате нашия сайт - http://targovski-registar.com/ и да се запознаете с всички условия и документи, които
са Ви нужни, за да реализирате бизнеса си.
http://obiavidnes.com/obiava/63344/registraciya-na-firmi-eood-ood-i-et-ot-tyrgovski-registyrkom

Лятна почивка на планина
Вила "Петлето" предлага лятна почивка в Родопите.Вилата се намира в
с. Соколовци, до Пампорово.Предлага конна езда на 7 км. от вилите.Важи от 01.07.2013г.
За повече подробности www.vila-petleto.smolyanbg.net
http://obiavidnes.com/obiava/63343/lyatna-pochivka-na-planina

Детективски Услуги Пловдив - Частен Детектив ,Агенция Фокс
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!
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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/63342/detektivski-uslugi-plovdiv---chasten-detektiv-agenciya-foks

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.
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/63341/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

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/63340/3d-proektirane-i-interioren-dizayn

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/63339/3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
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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/
http://obiavidnes.com/obiava/63338/30-50-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/63337/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/63336/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
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български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/63335/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/63334/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Екип от доказани професионалисти - Детективи 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/63333/ekip-ot-dokazani-profesionalisti---detektivi-inkognito

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
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-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/63332/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/63331/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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/63330/sigurna-rabota

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
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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/63329/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/63328/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/63327/sigurna-rabota

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. 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.
2. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
3. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
4. 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.
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/63326/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. 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.
2. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
3. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
4. 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.
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/63325/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
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преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения пречещи на нормалното им
функциониране.
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. 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.
2. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
3. Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
4. 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.
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/63324/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Водоустойчив Шперплат за кофраж - 42лв с ДДС - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/63323/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj---42lv-s-dds---wwwshperplatcom

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/63322/30-50-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/63321/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/63320/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63319/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/63318/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 ,
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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/63317/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Ivy Bridge Pentium® G2030 дву-ядрен (3.0GHz
Ivy Bridge Pentium® G2030 дву-ядрен (3.0GHz, 3MB L3, 650MHz GPU, LGA1155) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/63316/ivy-bridge-pentium-g2030-dvu-yadren-30ghz

Ivy Bridge Pentium® G2140 дву-ядрен (3.3GHz
Ivy Bridge Pentium® G2140 дву-ядрен (3.3GHz, 3MB L3, 650MHz GPU, LGA1155) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/63315/ivy-bridge-pentium-g2140-dvu-yadren-33ghz

Хотел АКВАЯ *** ( В. Търново) - Специално за ВИП-апартаментите
Хотел АКВАЯ *** се намира в центъра на старата столица В. Търново. Ние Ви предлагаме специални промоции,
страхотна обстановка, уютно настаняване, паркинг, стилен ресторант, битова механа, добро обслужване от
квалифицирания персонал и всичко това на много изгодни цени.
Изберете тази оферта, която най-добре ви удовлетворява!
Специални цени за нашите ВИП-апартаменти до края на месеца !
- 99 лв/вечер (за 2 и повече нощувки);
- 120 лв/вечер (за една нощувка)
Изберете АПАРТАМЕНТ с БАЛДАХИНОВА СПАЛНЯ и 4-местно ДЖАКУЗИ, напълнено специално за Вас, или
АПАРТАМЕНТ с КРЪГЛА СПАЛНЯ и стъклена баня с 2-местна ХИДРОМАСАЖНА ВАНА.
Включени са закуска, безплатен парникг, открит басейн, фитнес и WI-FI интернет.
http://akvaya.com/ - Вижте и другите ни актуални промоции!
Не пропускайте да посетите този уникално красив град - Велико Търново! А от многото хотели в Старата столица,
правилният избор за Вас е един: хотел АКВАЯ *** - ние Ви очакваме!
За контакти: 0889 044 744
0884 099 399
62 519 200

E – mail: akvaya@abv.bg

http://obiavidnes.com/obiava/63314/hotel-akvaya---v-tyrnovo---specialno-za-vip-apartamentite

Гарантирана Финансиране: Бизнес и лични средства
Уморихте Вие финансиране и ипотеки? Били ли сте била отхвърлена постоянно от вашите банки и други финансови
институции? Били ли сте намерили себе си в толкова много дълга по някои кредитни акули? Вие търсите за които
можете да се доверите?
Добрата новина е тук!
Предлагаме финансиране, вариращи за физически лица, така и фирми с лихва 3.124% процент годишно. Кредит за
развитие на бизнеса на конкурентно предимство / бизнес експанзия.
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Ние сме сертифицирани, надежден, надеждна, ефективна, бърза и динамична. Свържете се с нас днес.
http://obiavidnes.com/obiava/63313/garantirana-finansirane-biznes-i-lichni-sredstva

УИКЕНД с БЕЗПЛАТНА НОЩУВКА – хотел Аквая *** (В. Търново)
Хотел АКВАЯ *** се намира в центъра на старата столица В. Търново. Ние Ви предлагаме специални промоции,
страхотна обстановка, уютно настаняване, паркинг, стилен ресторант, битова механа, добро обслужване от
квалифицирания персонал и всичко това на много изгодни цени.
УИКЕНД с БЕЗПЛАТНА НОЩУВКА - след 2 поредни нощувки в петък и събота, нощувката в неделя е БЕЗПЛАТНА !
Включени са закуска, безплатен парникг, открит басейн, фитнес и WI-FI интернет.
http://akvaya.com/ - Вижте и другите ни актуални промоции!
Не пропускайте да посетите този уникално красив град - Велико Търново! А от многото хотели в Старата столица,
правилният избор за Вас е един: хотел АКВАЯ *** - ние Ви очакваме!
За контакти: 0889 044 744
0884 099 399
62 519 200

E – mail: akvaya@abv.bg

http://obiavidnes.com/obiava/63312/uikend-s-bezplatna-noshtuvka--hotel-akvaya--v-tyrnovo

Парфюми и маркова козметика !
Ако искате да смените козметиката си, вижте подробности в нашия онлайн магазин за парфюми и тоалетни
принадлежности! Ние ценим високо качеството и добрата цена.
http://obiavidnes.com/obiava/63311/parfyumi-i-markova-kozmetika-

Фирмено езиково обучение в “Интер Алианс” Стара Загора!
Превърнете Вашите служители в модерни професионалисти и накарайте конкуренцията да Ви завижда! Предлагаме Ви
езиково обучение на над десет езика,Технически и Бизнес Английски и компютърно обучение.В удобно за вас време и
място! С отстъпки!
Интер Алианс е езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.При
нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език.
Всички учебни материали са предоставени от нас.Използва се учебник, учебна тетрадка, аудио записи, както и
допълнителни материали подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им приобщаване към
езика и преодоляване на езиковата бариера при разговор. Прилагат се и междинни тестове. Преминаването на всяко ниво
дава възможност за сертифициране по стандартите определени от Европейската езикова рамка. Нашият подход
предвижда езиково обучение в малки групи между 4 и 8 човека.Така може да сте сигурни, че сте получили личното
внимание, необходимо за постигане на Вашите цели. Нашите преподаватели са отбрани специалисти, които ще Ви
представят не само граматиката и лексиката на езика, но и неговата красота на произношение. Активно участие на
курсистите в учебния процес. Ангажираността на всеки един чрез диалози, упражнения и игрови роли, допринася за
неусетното усвояване на новия език. Издаваме легитимно удостоверение, съгласно МОН!
Инвестирайте в своите служители ,за да спечели Вашият Бизнес.
ОЧАКВАМЕ ВИ! За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96,
вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове./; тел.042/605363;
0895/62-24-70, interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg, http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63310/firmeno-ezikovo-obuchenie-v-inter-alians-stara-zagora

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
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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/63309/podgotovka--za-keymbridj-sertifikatifcecae

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/63308/30-50-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/63307/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/63306/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Купувам земеделска земя
Купувам земеделска земя в области:Монтана,Враца и Видин.
http://obiavidnes.com/obiava/63305/kupuvam-zemedelska-zemya

1000 бр. ЦВЕТНИ визитки САМО за 36лв.
Фирмена кореспонденция,брошури и каталози, листовки, дипляни, плакати, покани, книги, презентации, химизирани
формуляри, фактури, хартиени торби, стикери и етикети, опаковки, календари, търговски марки и лога, паспорт на
фирмен дизайн, уеб дизайн и мултимедия, менюта и сувенири, продукти за промоции, надписи върху облекло.
http://obiavidnes.com/obiava/63304/1000-br-cvetni-vizitki-samo-za-36lv
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3D проектиране и вътрешен дизайн 3
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/63303/3d-proektirane-i-vytreshen-dizayn-3

3D проектиране и вътрешен дизайн 3
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/63302/3d-proektirane-i-vytreshen-dizayn-3

3D проектиране и вътрешен дизайн 3
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/63301/3d-proektirane-i-vytreshen-dizayn-3

3D проектиране и вътрешен дизайн 3
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/63300/3d-proektirane-i-vytreshen-dizayn-3

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/63299/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/63298/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/63297/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni

Курсове за кандидат-студенти
ИНТЕРЛОГОС

и

МАТУРА

по

математика

в

Образователен

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по математика в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти по математика:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за решаване на задачи и решаване на тест;
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малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/63296/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-matematika-v-obrazovatelen-centyr-inter

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по история в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по история в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ИСТОРИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/63295/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-istoriya-v-obrazovatelen-centyr-interlog

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по български език и литература в ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по български език и литература в ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/63294/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-bylgarski-ezik-i-literatura-v-interlogo

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по биология и химия в Образователен център
ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по биология и химия в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по БИОЛОГИЯ и ХИМИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/63293/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-biologiya-i-himiya-v-obrazovatelen-centyr

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ в Образователен център
ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на тема и решаване на тест;
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малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/63292/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-geografiya-v-obrazovatelen-centyr-interl

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по английски, немски и френски език в
Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по английски, немски и френски език в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ и ФРЕНСКИ ЕЗИК:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
обучение за развиване на есе и решаване на тест;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/63291/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik-v-obra

Курсове за кандидатсване в УНСС в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидатсване в УНСС в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидатстване в УНСС по всички предмети (български език и литература,
история, география, математика, английски, немски и френски език):
целогодишно обучение в над 100 астрономически часа, допълнителни часове за тренинг в решаване на тестове и пробни
изпити;
малки групи, високо квалифицирани преподаватели;
удобен офис-центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/63290/kursove-za-kandidatsvane-v-unss-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

Курсове за МАТУРА в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за МАТУРА в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага подготовка за МАТУРА по всички предмети (български език и литература, история,
география, математика, химия, биология, английски, немски и френски език):
целогодишно обучение в над 100 астрономически часа, допълнителни часове за тренинг в решаване на тестове и пробни
матури;
малки групи, квалифицирани преподаватели;
преподаване на целия матуритетен материал и регулярно изпитване;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/63289/kursove-za-matura-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ в Образователен център
ИНТЕРЛОГОС
Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага изпитана система за кандидатстване в СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ с
общообразователните предмети (български език и литература, история, география, математика, химия, биология,
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английски, немски и френски език):
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
малки групи и опитни преподаватели;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/63288/kursove-za-kandidat-studenti-v-sofiyski-universitet-v-obrazovatelen-centyr-inter

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ
Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидатстване в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ по български език и
литература, история, география, математика, химия, биология, английски, немски, и френски език:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
малки групи и опитни преподаватели;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/63287/kursove-za-kandidat-studenti-v-su-unss-uasg-vtu-yuzu-ltu

Курсове за кандидатстване след 7 клас в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
Курсове за кандидатстване след 7 клас в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
"ИНТЕРЛОГОС" предлага курсове за кандидатстване след 7 клас :
целогодишно обучение в 90 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг в решаване на тест и пробни изпити;
подробно преподаване на целия материал от 5, 6 и 7 клас;
тренинг в решаване на задачи и упражнение върху трансформиращ преразказ;
малки групи и опитни преподаватели;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/63286/kursove-za-kandidatstvane-sled-7-klas-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

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/63285/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/63284/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/63283/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Спешно продавам вила в с. Реброво
Спешно продавам вила в с. Реброво вилна зона Корна Запад на 33км. от София. Къщата се състои от 4 стаи и дворно
място с площ 800кв.м.
http://obiavidnes.com/obiava/63282/speshno-prodavam-vila-v-s-rebrovo

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/63281/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

Поддръжка и Озеленяване на градини изгодно!!!
Професионално озеленяване и поддържане на вашата градина на добри цени!!!
Извършва следните дейности:
Поддръжка на градини
Почистване на запустели парцели
Резитба на дървета и храсти
Затревяване и посаждане на растения
Доставка на цветя и храсти
Посаждане и отглеждане на зеленчукови култури
Хамалски услуги
Не се бавете, а ни потърсете!!!
http://obiavidnes.com/obiava/63280/poddryjka-i-ozelenyavane-na-gradini-izgodno

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/63279/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/63278/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
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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/63277/sigurna-rabota

Извършваме всякакъв вид транспортни услуги на достъпни цени !!!
Извършва следните услуги:
Кърти, чисти и извозва
Изхвърляне на строителни материали
Пренасяне на бяла техника
Преместване на дома и офиса
Почистване на тавани и мазета
Почистване на запустели парцели
Хамалски услуги
Извършване на услуги спрямо желанието и нуждата на клиента
Не се бавете а ни потърсете !!!
http://obiavidnes.com/obiava/63276/izvyrshvame-vsyakakyv-vid-transportni-uslugi-na-dostypni-ceni-

косене на трева софия и региона 0887205688
косене на трева софия и региона 0887205688
http://obiavidnes.com/obiava/63275/kosene-na-treva-sofiya-i-regiona-0887205688

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/63274/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/63273/detektivska-agenciya-diskret-0888116420-247

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
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разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/63272/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Пейнт Зуум
Пейнт Зуум
Боядисвайте лесно, бързо и качествено с оригиналния Пейнт Зум, който ние Ви предлагаме.
Пистолетът е направен от висококачествени, здрави и леки материали и мощен мотор от 650 вата.
Спестете си време и пари с тази нова технология, гарантираща Ви изразходване на по-малко боя и
равномерно боядисване на всички видове повърхности.
”БГ магазин” предлага на своите клиенти най-добрата и атрактивна цена на този уред,
заповядайте при нас!
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/63271/peynt-zuum

Вулканични камъни
Вулканични камъни
Релакс с горещи вулканични камъни ! Масажът с горещи камъни (стоун терапия),
е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване. При контакт с тялото предварително затоплените гладки
лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия,
добро здраве и душевна хармония. В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни?
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/63270/vulkanichni-kamyni
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Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Фитнес уред от ново поколение, с ”ВИБРО ПЛЕЙТ” дори и Мадона извайва тялото си !
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
Вибро плейт.
www.miramarket.net
Вибро плейт.
www.shopbg.info
Вибро плейт.
www.tehno.shopbg.info
Вибро плейт.
www.miramarket.eu
Вибро плейт.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
0877540309
http://obiavidnes.com/obiava/63269/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.
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/63268/30-50-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
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посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/63267/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/63266/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/63265/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Земеделска земя купувам на изгодни цени -до 1000 лв.
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/63264/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni--do-1000-lv

Къщи Кузманов в Еленския Балкан !!
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Вила за гости Кузманови ви предлага много разнообразни варианти за почивка. По поречието на река „Борущица“,
намираща се на 2 километра от селцето, може да се отдадете на пълен релакс с въдица в ръка или пикник с любимите
хора.
http://obiavidnes.com/obiava/63263/kyshti-kuzmanov-v-elenskiya-balkan-

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.
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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/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
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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/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

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

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
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- 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/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

Страница 96/104

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

23.06.2013

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:
-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
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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

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.
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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
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
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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
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.
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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
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 .
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*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/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
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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.
-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
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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
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
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