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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/63880/ekip-ot-dokazani-profesionalisti---detektivi-inkognito

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/63715/inkubatori---ot-yaponski-pydpydyci-do-shtrausi

Заеми до 3000 лв.
Бързи кредити от 500 до 3000лв. Кандидатстване - online. Заповече информация посетете нашия сайт
http://zaemi.tk/
http://obiavidnes.com/obiava/63714/zaemi-do-3000-lv

Инкубатори за люпене на яйца - изгодно
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца за цялата страна,
полуавтоматични тип люлка, за 35 яйца,за 55 яйца, за 100 яйца,
и най-големите който предлагаме за 150 яйца по желание на клиента
на изгодни цени.На люлката няма гнезда и поради това в инкубатора
могат да се слагат яйца независимо от тяхната големина.
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
http://obiavidnes.com/obiava/63600/inkubatori-za-lyupene-na-yayca---izgodno

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
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www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/64080/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/64079/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/64078/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/64077/sigurna-rabota

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ и 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/64076/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64075/30-50-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/64074/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/64073/30-50-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/64072/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/64071/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/64070/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/64069/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/64068/sigurna-rabota

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
Разнообразете живота си ако ви е скучно и висите цял ден в нета.Спечелете допълнителни приходи като участвате в
нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/64067/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
Правна кантора „ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ” Предлагаме на своите клиенти висококвалифицирано юридическо обслужване и
консултации.
1. Сделки с търговски предприятия.
2. Оказваме съдействие,купуваме акционерни и търговски дружества натрупали големи задължения към НАП,НОИ
БАНКИ и към контрагенти ( доставчици на стоки,материали или услуги).
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 регистрация.
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.
Офертата е валидна за ЕАД АД ЕООД ООД от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора „ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ” ЗА контакти със нас тел:0886346230 0897558320
http://obiavidnes.com/obiava/64066/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-za-firmi-ot-cyalata-strana

Ремонт на автомобилна електроника
Диагностика и ремонт на автомобилна електроника. Изработка и обучение на автомобилни ключове и дистанционни.
Премахване на имобилайзери и FAP/DPA филтри. Чип тунинг.
http://obiavidnes.com/obiava/64065/remont-na-avtomobilna-elektronika

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ и ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
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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/64064/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-i-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://3dkoev-design.net46.net Пловдив от350lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/64063/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://3dkoev-design.net46.net Пловдив от350lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/64062/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://3dkoev-design.net46.net Пловдив от350lv до 800lv
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http://obiavidnes.com/obiava/64061/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

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/64060/3d-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/64059/3d-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/64058/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

Курс по италиански език за студенти по програмата Еразъм
Учебен център Орбис организира полуинтензивен курс по италиански език за студенти, заминаващи по програмата
Еразъм в Италия. Работи се по системата „Progetto Italiano”. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения –
четене, писане, слушане, говорене. Продължителност: 80 часа. Цена: 250лв. Курсът се провежда в понеделник, вторник и
четвъртък следобед от 9.30 до 12.30ч. Начало на курса: 15 юли.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64057/kurs-po-italianski-ezik-za-studenti-po-programata-erazym

Курс по испански език за студенти по програмата Еразъм
Учебен център Орбис организира полуинтензивен курс по испански език за студенти, заминаващи по програмата Еразъм в
Испания. Курсът е 70 учебни часа. Обучението се провежда от понеделник, сряда и петък сутрин от 10.00 до 12.00 ч.
Работи се по системата „Espanol en marcha”. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане,
слушане, говорене. Цена 200 лв. Начало на курса: 15 юли.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64056/kurs-po-ispanski-ezik-za-studenti-po-programata-erazym
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Курс по португалски език за студенти по програмата Еразъм
Учебен център Орбис организира полуинтензивен курс по португалски език, ниво А1, за студенти, заминаващи по
програмата Еразъм в Португалия. Работи се по системата „Aprender portugues”. В процеса на обучение се развиват
всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност: 50 часа. Цена: 160лв. Курсът ще се
провежда вторник, сряда и петък от 18.00 до 20.00. Начало на курса: 9 юли.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64055/kurs-po-portugalski-ezik-za-studenti-po-programata-erazym

Интензивен курс по немски език A1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по немски език начално ниво. По време на обучението се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език. Курсът се провежда от
понеделник до петък, сутрин от 9.30 до 12.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 15 юли. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64054/intenziven-kurs-po-nemski-ezik-a1

Интензивен курс по испански език A1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по испански език, ниво А1. Курсът е 70 учебни часа. Обучението се
провежда от понеделник, сряда и петък сутрин от 10.00 до 12.00 ч. Работи се по системата „Espanol en marcha”. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 200 лв. Начало на курса:
8 юли.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64053/intenziven-kurs-po-ispanski-ezik-a1

Интензивен курс по италиански език А1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по италиански език ниво А1. Курсът е 80 учебни часа. Обучението се
провежда от понеделник до петък, сутрин от 10.00 до 13.00ч. Работи се по системата „Progetto Italiano”. В процеса на
обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 250лв. Начало на курса: 15юли
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/64052/intenziven-kurs-po-italianski-ezik-a1

Интензивен курс по френски език А2
Учебен център Орбис организира интензивен курс по френски език ниво А2. Курсът е 80 учебни часа. Обучението се
провежда всеки делничен ден сутрин от 10.00 до 13.00ч. Работи се по системата „Echo”. В процеса на обучение се
развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 250лв. Начало на курса: 15 юли.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64051/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-a2

ИНТЕНЗИВЕН КУРС по португалски език А1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по португалски език ниво А1. Курсът е 50 учебни часа. Обучението се
провежда от понеделник до петък сутрин от 10.00 до 12.00 ч. Работи се по системата „Aprender portugues”. В процеса
на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 160 лв. Начало на курса: 8 юли.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/64050/intenziven-kurs-po-portugalski-ezik-a1

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/64049/30-50-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/64048/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/64047/30-50-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/64046/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/64045/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

11.6" (25.65 cm) ACER V5-121-C74G50nkk
11.6" (25.65 cm) ACER V5-121-C74G50nkk, черен, двуядрен AMD C70 1.0/1.33GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB,
USB3.0, Linux, 1.2kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64044/116-2565-cm-acer-v5-121-c74g50nkk

7" (17.78 cm) 3Q LC0725B
7" (17.78 cm) 3Q LC0725B, таблет, черен, Cortex A9 1.0GHz, капацитивен екран, 512MB DDR3 RAM, 4GB Flash памет
(&microSDHC слот), miniHDMI, 802.11n, camera, Android 4.0
http://obiavidnes.com/obiava/64043/7-1778-cm-3q-lc0725b

7" (17.78 cm) 3Q LC0720C
7" (17.78 cm) 3Q LC0720C, таблет, черен, двуядрен Cortex A9 1.5GHz, капацитивен екран, 1GB DDR3 RAM, 8GB Flash
памет (&microSDHC слот), miniHDMI, 802.11n, 2x camera, Android 4.0
http://obiavidnes.com/obiava/64042/7-1778-cm-3q-lc0720c
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7" (17.78 cm) 3Q RC0718C
7" (17.78 cm) 3Q RC0718C, таблет, черен, двуядрен Cortex A9 1.6GHz, капацитивен IPS екран, 1GB DDR3 RAM, 8GB Flash
памет (&microSDHC слот), miniHDMI, 802.11n, 2x camera, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/64041/7-1778-cm-3q-rc0718c

9.7" (24.64 cm) 3Q RC9712C
9.7" (24.64 cm) 3Q RC9712C, таблет, черен, 3G, GPS, двуядрен Cortex A9 1.6GHz, капацитивен IPS екран, 1GB DDR3 RAM,
16GB Flash памет (&microSDHC слот), 802.11n, Bluetooth, miniHDMI, 2x camera, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/64040/97-2464-cm-3q-rc9712c

9.7" (24.64 cm) 3Q QS9718BL
9.7" (24.64 cm) 3Q QS9718BL, таблет, черен, 3G, GPS, Qualcomm 1.0GHz, капацитивен IPS екран, 512MB DDR3 RAM, 4GB
Flash памет (&microSDHC слот), 802.11n, Bluetooth, miniHDMI, 2x camera, Android 4.0
http://obiavidnes.com/obiava/64039/97-2464-cm-3q-qs9718bl

10.1" (25.65 cm) 3Q LC1016C
10.1" (25.65 cm) 3Q LC1016C, таблет, черен, двуядрен Cortex A9 1.5GHz, капацитивен IPS екран, 1GB DDR3 RAM, 8GB
Flash памет (&microSDHC слот), 802.11n, miniHDMI, 2x camera, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/64038/101-2565-cm-3q-lc1016c

WD Nomad
WD Nomad, твърд калъф за 2.5" WD дискове, устойчив на изпуснкане, влага и прах
http://obiavidnes.com/obiava/64037/wd-nomad

Корект Паркет
ПАРКЕТНИ УСЛУГИ-Реди,цикли,лакира ,притяга ,фугира,байцва паркет и дюшеме.
Продажба на масивен паркет и ламинат.
Дългогодишен опит гарантирано качество на конкурентни цени.
Машините са обезпрашени.
office@korekt-parket.com
www.korekt-parket.com
089 6 26 74 94
0877 11 77 39
02 / 416 82 07
http://obiavidnes.com/obiava/64036/korekt-parket

Gigabyte B85M-HD3
Gigabyte B85M-HD3, B85, LGA1150, DDR3, PCI-E 3.0 (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 4xSATA 6Gb/s, 2xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/64035/gigabyte-b85m-hd3

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.
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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/64034/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.
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Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/64033/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/64032/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Детективска агенция ФОКС-специализирани детективски услуги-Бургас
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
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-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/64031/detektivska-agenciya-foks-specializirani-detektivski-uslugi-burgas

Gigabyte H87M-HD3
Gigabyte H87M-HD3, H87, LGA1150, DDR3, PCI-E 3.0 (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10,
4xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/64030/gigabyte-h87m-hd3

Gigabyte B85-HD3
Gigabyte B85-HD3, B85, LGA1150, DDR3, PCI-E 3.0 (CF) (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 4xSATA 6Gb/s, 2xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/64029/gigabyte-b85-hd3

Община Полски Тръмбеш
Община Полски Тръмбеш принадлежи към Област Велико Търново и е разположена в северната част на България.
Площта й е 463.66 km
http://obiavidnes.com/obiava/64028/obshtina-polski-trymbesh

Gigabyte B75TN
Gigabyte B75TN, B75, LGA1155, So-DIMM DDR3, PCI-E x4 3.0 (HDMI & DisplayPort), SB7.1, Lan1000, 1xSATA 6Gb/s, mSATA,
4xUSB3.0, mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/64027/gigabyte-b75tn

ЗДРАВЕЙТЕ ТЪРСЯ СПЕШНО ДА СЕ ЗАПОЗНАЯ СЪС МЛАДО И НЕОПИТНО МОМИЧЕ ЗА
СЕКС ЗАБАВЛЕНИЯ ПРЕДЛАГАМ САМО СТАНДАРТНИ И ВСЯКАКВИ СЕКС УСЛУГИ
ИСКАМ ДА ЛИЖАМ!!
АЗ СЪМ МЛАД ПАЛАВНИК ТЪМНОКОС НА 27 ГОДИШЕН ОТ СОФИЯ И ЖИВЕЯ НА АДРЕС ЛЮЛИН ЕДНО И ТЪРСЯ
СПЕШНО ДА СЕ ЗАПОЗНАЯ СЪС МЛАДО И НЕОПИТНО МОМИЧЕ ЗА СЕКС ЗАБАВЛЕНИЯ ПРЕДЛАГАМ САМО
СТАНДАРТНИ И ВСЯКАКВИ УДОВОЛСТВИЯ ИСКАМ ПРОСТО ДА ОПИТАМ ДА ЛИЖАМ ЗА ЕДНО СЛАДКО И МАЛКО
И НЕЖНО ПИЧЕ ВСИЧКО ТОВА ГО ПРАВЯ САМО ЗА 0 ЛВ ИНФОРМАЦИЯ ПОКАЗВАМ СИ ГО ОНАЯ СИ РАБОТА
ПРЕД МОМИЧЕТА И ТЕ ГО ОБИЧАТ МОЛЯ ЗА ПОВЕЧЕ ВЪПРОСИ И КОМЕНТАРИ СВЪРЖЕТЕ СЕ ДИРЕКТНО
ОЧАКВАМ ТЕ 0877637211>0896262713
http://obiavidnes.com/obiava/64026/zdraveyte-tyrsya-speshno-da-se-zapoznaya-sys-mlado-i-neopitno-momiche-za-seks-zabavl
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Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито - Услуги - Самоков
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/64025/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito---uslugi---samokov

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/64024/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

ЗДРАВЕЙТЕ ТЪРСЯ СПЕШНО ДА СЕ ЗАПОЗНАЯ СЪС МЛАДО И НЕОПИТНО МОМИЧЕ ЗА
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СЕКС ЗАБАВЛЕНИЯ ПРЕДЛАГАМ САМО СТАНДАРТНИ И ВСЯКАКВИ СЕКС УСЛУГИ
ИСКАМ ДА ЛИЖАМ!!
АЗ СЪМ МЛАД ПАЛАВНИК ТЪМНОКОС НА 27 ГОДИШЕН ОТ СОФИЯ И ЖИВЕЯ НА АДРЕС ЛЮЛИН ЕДНО И ТЪРСЯ
СПЕШНО ДА СЕ ЗАПОЗНАЯ СЪС МЛАДО И НЕОПИТНО МОМИЧЕ ЗА СЕКС ЗАБАВЛЕНИЯ ПРЕДЛАГАМ САМО
СТАНДАРТНИ И ВСЯКАКВИ УДОВОЛСТВИЯ ИСКАМ ПРОСТО ДА ОПИТАМ ДА ЛИЖАМ ЗА ЕДНО СЛАДКО И МАЛКО
И НЕЖНО ПИЧЕ ВСИЧКО ТОВА ГО ПРАВЯ САМО ЗА 0 ЛВ ИНФОРМАЦИЯ ПОКАЗВАМ СИ ГО ОНАЯ СИ РАБОТА
ПРЕД МОМИЧЕТА И ТЕ ГО ОБИЧАТ МОЛЯ ЗА ПОВЕЧЕ ВЪПРОСИ И КОМЕНТАРИ СВЪРЖЕТЕ СЕ ДИРЕКТНО
ОЧАКВАМ ТЕ 0877637211>0896262713
http://obiavidnes.com/obiava/64023/zdraveyte-tyrsya-speshno-da-se-zapoznaya-sys-mlado-i-neopitno-momiche-za-seks-zabavl

Gigabyte H87M-D3H
Gigabyte H87M-D3H, H87, LGA1150, DDR3, PCI-E 3.0 (CF) (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10,
4xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/64022/gigabyte-h87m-d3h

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/64021/30-50-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/64020/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/64019/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/64018/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/64017/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Gigabyte H87-HD3
Gigabyte H87-HD3, H87, LGA1150, DDR3, PCI-E 3.0 (CF) (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10,
4xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/64016/gigabyte-h87-hd3

Gigabyte H77TN
Gigabyte H77TN, H77, LGA1155, So-DIMM DDR3, PCI-E x4 3.0 (HDMI & DisplayPort), SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID
0,1,5,10, mSATA, 4xUSB3.0, mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/64015/gigabyte-h77tn

ЮРИДИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ,СЪДЕЙСТВИЕ,БЕЗПЛАТНИ
КОНСУЛТАЦИИ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!

ЮРИДИЧЕСКИ

Правна кантора „ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ” е създадена с цел да предоставя висококачествени правни услуги, като по този
начин съдейства на български и чуждестранни корпоративни клиенти за установяването и развитието на един успешен
бизнес в съответния пазарен сектор. Винаги се стремим да предоставяме първокласни и прагматични правни решения,
които често са съчетани с нетрадиционен и иновативен юридически подход.
1. Сделки с търговски предприятия.
2. Оказваме съдействие,купуваме акционерни и търговски дружества натрупали големи задължения към НАП,НОИ
БАНКИ и към контрагенти ( доставчици на стоки,материали или услуги).
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 регистрация.
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.
Офертата е валидна за ЕАД АД ЕООД ООД от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора „ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ” ЗА контакти със нас тел:0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/64014/yuridichesko-obslujvanesydeystviebezplatni-yuridicheski-konsultacii--na-firmi-sys-
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Gigabyte Z87M-HD3
Gigabyte Z87M-HD3, Z87, LGA1150, DDR3, PCI-E 3.0 (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 4xUSB3.0,
mATX
http://obiavidnes.com/obiava/64013/gigabyte-z87m-hd3

Gigabyte H87-D3H
Gigabyte H87-D3H, H87, LGA1150, DDR3, PCI-E 3.0 (CF) (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10,
4xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/64012/gigabyte-h87-d3h

0882551735 Качествени фини и гипсови шпакловки започване веднага-качеството е гарантирано
**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/64011/0882551735-kachestveni-fini-i-gipsovi-shpaklovki-zapochvane-vednaga-kachestvoto-e-ga

ASRock FM2A85X Extreme4-M
ASRock FM2A85X Extreme4-M, FM2 (up to 100W), AMD A85X, DDR3, 2xPCI-E (CF)(HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 7xSATA
6.0Gb/s RAID 0,1,5,10, eSATA 6Gb/s, 2xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/64010/asrock-fm2a85x-extreme4-m

ASRock FM2A85X Extreme4
ASRock FM2A85X Extreme4, FM2 (up to 100W), AMD A85X, DDR3, 2xPCI-E (CF)(HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 7xSATA
6.0Gb/s RAID 0,1,5,10, eSATA 6Gb/s, 6xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/64009/asrock-fm2a85x-extreme4

ASRock FM2A85X Extreme6
ASRock FM2A85X Extreme6, FM2 (up to 100W), AMD A85X, DDR3, 3xPCI-E (CF)(HDMI, DVI & DisplayPort), SB7.1, Lan1000,
7xSATA 6.0Gb/s RAID 0,1,5,10, eSATA 6Gb/s, 4xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/64008/asrock-fm2a85x-extreme6

WD TV™ Play
WD TV™ Play, WiFi 802.11n & RJ45, съвместим с USB памет/USB външен диск, HDMI, SPDIF digital output, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/64007/wd-tv-play

13.3" (33.78 cm) Sony VAIO SVP1321M2EB черен
13.3" (33.78 cm) Sony VAIO SVP1321M2EB черен, дву-ядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, сензорен мулти-тъч FULL
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HD LED Display (HDMI), 4GB, 128GB SSD, 2x USB3.0, Windows8, 1.06kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/64006/133-3378-cm-sony-vaio-svp1321m2eb-cheren

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/64005/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/64004/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

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.
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство. Нашата задача е да помагаме на
търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура ООД, ЕООД, АД и ЕАД да
преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения пречещи на нормалното им
функциониране.
Какво предлагаме на своите клиенти:
1. 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/64003/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/64002/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/64001/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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. 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/64000/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/63999/sigurna-rabota

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
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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/63998/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv--burgas

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив
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/63997/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

Борса на проекти и идеи с фондация Ейнджълс - включете се и Вие!
Фондация Ейнджълс - клон София ще вземе участие в организираната Борса на проекти и идеи на 25.06.2013 г.
Събитието ще се състои във фоайето на Софийски университет Св. Климент Охридски в град София, където
неправителствените организации и бизнеса ще имат възможността да си сътрудничат с благотворителна цел.
Основната идея на Борсата на проекти и идеи е да стимулира и улесни търсенето и предлагането на доброволен труд,
материали, стоки и услуги между граждански и бизнес организации. По този начин неправителствените организации
могат да получат помощ от бизнес сектора, която може да бъде под формата на материали, услуги или съдействие. В
замяна на това бизнесът ще има възможността да получи съдействие от неправителствените организации по договорен
на борсата начин. И двете страни (НПО и бизнес) могат да предлагат и да търсят само материал, стоки и услуги - не се
говори за пари и не се търсят пари!
Фондация Ейнджълс - клон София отправя покана към всяка фирма - малко предприятие или развито
дружество да се включи в Борсата на идеи и проекти и по този начин да подпомогне и съдейства за развитието на една
благотворителна кауза. Всички желаещи могат да заповят в СУ Св. Климент Охридски на 25.06.2013 от 18:00 ч.
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Очакваме Ви!
Защото заедно можем повече!
http://obiavidnes.com/obiava/63996/borsa-na-proekti-i-idei-s-fondaciya-eyndjyls---vklyuchete-se-i-vie

Asus H87M-E
Asus H87M-E, H87, LGA1150, DDR3, PCI-E 3.0 (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 4xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/63995/asus-h87m-e

Детективска Агенция-Дискрет-Намерете отговорите при нас !!!
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/63994/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas--

Asus Z87M-PLUS
Asus Z87M-PLUS, Z87, LGA1150, DDR3, PCI-E 3.0 (CF) (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10,
4xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/63993/asus-z87m-plus

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
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http://obiavidnes.com/obiava/57078/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

Asus GRYPHON Z87
Asus GRYPHON Z87, Z87, LGA1150, DDR3, 2xPCI-E 3.0 (CF/SLi) (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID
0,1,5,10, 4xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/63992/asus-gryphon-z87

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.
http://obiavidnes.com/obiava/63991/lyatna-pochivka-na-planina

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/63990/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/63989/sigurna-rabota

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/63988/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
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За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63987/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/63986/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Asus Z87-PLUS
Asus Z87-PLUS, Z87, LGA1150, DDR3, 2xPCI-E 3.0 (CF/SLi) (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10,
6xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/63985/asus-z87-plus

Asus MAXIMUS VI GENE
Asus MAXIMUS VI GENE, Z87, LGA1150, DDR3, 2xPCI-E 3.0 (CF/SLi) (HDMI), DTS Connect SB7.1, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s
RAID 0,1,5,10, 6xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/63984/asus-maximus-vi-gene

Фондация Ейнджълс с участие в Борса на проекти и идеи!
Фондация Ейнджълс с участие в Борса на проекти и идеи!

На 25.06.2013г Фондация Ейнджълс - клон София взе участие в Борса на проекти и идеи, която се проведе в Софийски
университет „Св. Климент Охридски“, гр. София. На едно място, с една цел се събраха неправителствени организации и
представители на бизнеса, чиято цел бе да улесни търсенето и предлагането на доброволен труд, материали, стоки и
услуги между граждански и бизнес организации. . Организацията пое инициативата да направи консултация относно
интериорното изграждане на библиотечен кът в дом за деца с увреден слух „Проф. Д-р Дечо Денев“, където Фондация
„Ейнджълс“ не веднъж прави дарения на хранителни продукти, дрешки и други. Българската асоциация за доброволно
кръводаряване също изяви желание да сътрудничи на Фондацията с благотворителна цел. Г-н Боян Бакарджиев от Алфа
Финанс Холдинг Груп предложи на екипа на Фондацията да подпомогне дейността й, чрез поставяне на списък с вещи и
хранителни продукти на вътрешния фирмен сайт на компанията.
Благодарим на всички проявили интерес към нас и нашата дейност. Надяваме се на ползотворна съвместна
работа!
www.foundationangels.org
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Защото заедно можем повече ... !
http://obiavidnes.com/obiava/63983/fondaciya-eyndjyls-s-uchastie-v-borsa-na-proekti-i-idei

Първо дарение на фондация Ейнджълс - клон Пловдив
Първо дарение на фондация Ейнджълс - клон Пловдив
Председателят на организацията г-н Борис Атанасов дари хранителни продукти на обща стойност 199,22 лв на
Комплекс за социални услуги за деца и семейства –община Пловдив. Персоналът на комплекса и г-н Атанасов гордо
застанаха пред обектива, за да документират първото дарение на клона. Основателят на Фондация Ейнджълс г-н
Ивелин Кичуков се надява и за в бъдеще на активност от страна на пловдивските доброволци!
www.foundationangels.org
Защото заедно можем повече ... !
http://obiavidnes.com/obiava/63982/pyrvo-darenie-na-fondaciya-eyndjyls---klon-plovdiv

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Бургас
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-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/63981/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---burgas

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
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-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/63980/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/63979/30-50-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/63978/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/63977/30-50-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/63976/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/63975/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Asus MAXIMUS VI HERO
Asus MAXIMUS VI HERO, Z87, LGA1150, DDR3, 2xPCI-E 3.0 (CF/SLi) (HDMI), DTS Connect SB7.1, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s
RAID 0,1,5,10, 4xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/63974/asus-maximus-vi-hero

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/63973/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

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
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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/63972/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/63971/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://3dkoev-design.net46.net Пловдив от350lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/63970/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://3dkoev-design.net46.net Пловдив от350lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/63969/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://3dkoev-design.net46.net Пловдив от350lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/63968/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://3dkoev-design.net46.net Пловдив от350lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/63967/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov
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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/63966/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

Asus Z87-EXPERT
Asus Z87-EXPERT, Z87, LGA1150, DDR3, 3xPCI-E 3.0 (CF/SLi) (HDMI & DVI), DTS Connect SB7.1, DualBand WiFi 802.11n,
Bluetooth, Thunderbolt, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 6xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/63965/asus-z87-expert

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/63964/3d-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/63963/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

Най-хубавата почивка на море в Гърция
Най-хубавата почивка на море в Гърция ви очаква в семеен хотел Happy COLORS. Хотелът се намира в центъра на
курорта Ставрос в началото на Халкидики. Разположен е само на 1 минута пеша от централния плаж и на 20 метра от
главната улица. Местоположението му съчетава спокойствието на тиха улица и близостта на плаж, заведения и
магазини. Разгледайте апартаментите и стаите и изберете вашата цветна почивка на http://www.holiday-greece.info
За контакти: 0 88 69 61 888, holiday.greece@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/63962/nay-hubavata-pochivka-na-more-v-gyrciya

Най-хубавата почивка на море в Гърция
Най-хубавата почивка на море в Гърция ви очаква в семеен хотел Happy COLORS. Хотелът се намира в центъра на
курорта Ставрос в началото на Халкидики. Разположен е само на 1 минута пеша от централния плаж и на 20 метра от
главната улица. Местоположението му съчетава спокойствието на тиха улица и близостта на плаж, заведения и
магазини. Разгледайте апартаментите и стаите и изберете вашата цветна почивка на http://www.holiday-greece.info
За контакти: 0 88 69 61 888, holiday.greece@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/63961/nay-hubavata-pochivka-na-more-v-gyrciya

Курсове и частни уроци по италиански език в София
Курсове по италиански език в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Частни уроци по италиански 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/63960/kursove-i-chastni-uroci-po-italianski-ezik-v-sofiya

СЧЕТОВОДНА АГЕНЦИЯ "ПРИМА СЕЛЕКТ
І. Счетоводство:Цялостна организация на документооборота на фирмата и осчетоводяване съгласно действащата
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нормативна база.Консултации за спазване на данъчното законодателство.Счетоводно отчитане на
ДДС.ИНТРАСТАТ.Съставяне на годишни и междинни финансови отчети.Изготвяне на годишна данъчна декларация и
статистически форми.Данъчна защита и участие при извършване на данъчни ревизии.ІІ. Персонал и ТРЗ:Изготвяне на
трудови договори, допълнителни споразумения към тях, трудови книжки.Изготвяне на ведомости за заплати и
граждански договори.Представяне на документи за НАП, декларации обр. 1 и обр. 6.Изготвяне и подаване на уведомления
по чл. 62 от КТ за регистрация на трудови договори.Обработка и подаване на болнични листове пред НОИ.ІІІ. Други
услуги:Ползване на електронен подпис за представяне на информация към НАП и НОИ.Електронно банкиране.Издаване на
фактури от името на клиента.Юридически консултации от правоспособен юрист
http://obiavidnes.com/obiava/63607/schetovodna-agenciya-prima-selekt

ДА СЕЛЕКТ-ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ
Детективи СЕЛЕКТ. Издирване на длъжници, биологични родители, укриващи се лица. Доказване на изневяра и вина.
ВЗЕМАНИЯ. Фирмени разследвания . Съдействие при бракоразводни дела. БЕЗПЛАТНА консултация. ОБАДЕТЕ СЕ :
+359898599187 или [уеб сайт] ДИСКРЕТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!!!Агенция СЕЛЕКТ , предлага всички
детективски и правни услуги. Консултация с адвокат и психолог. Изневери, фирмени и лични проблеми. Издирване на лица,
наблюдение и видеозаснемане . Корекност и Дискретност. Екип от професионалисти, ще реши вашият проблем. . . тел.
+359898599187, +35924176265. . . detektivi_select@abv. bg
http://obiavidnes.com/obiava/63959/da-selekt-detektivska-agenciya

АСВ СЕЛЕКТ-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
ДОСЪДЕБНО И СЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ!!!! ИЗДИРВАНЕ И ПРЕГОВОРИ С ДЛЪЖНИЦИ
И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ !!! [уеб сайт], или тел:+359895559353, +35924176265 Ние от АСВ Селект искаме да ви
предложим извънсъдебна и съдебна помощ при нежелание от страна на Ваши длъжници да заплатят просрочените си
задължения. Даваме преимущество на срещите "лице в лице" с длъжниците, както и индивидуалният подход към всеки
конкретен казус. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ " СЕЛЕКТ " е с предмет на дейност извънсъдебно събиране
на вземания, цесиране на задължения. Специалисти сме в издирването на укриващи се длъжници и лизингополучатели.
Агенцията се съобразява изцяло с особеностите на българското законодателство.
http://obiavidnes.com/obiava/63958/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

AMD 7850
AMD 7850, 2GB, Asus HD7850-DC2T-2GD5-V2, PCI-E 3.0, DDR5, 256bit, HDMI, 2x DVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/63957/amd-7850

Зареждане на тонер касети за HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022/ P1005/1006/1505/4/4+/5
Цени за зареждане с ДДС:
HP 1010/1012/1015/1018/1020/1022, Зареждане на тонер касета за 2000 копия –
36.00 лв.
HP P1005/ P1006, Зареждане на тонер касета за 1500 копия – 36.00 лв.
HP P1005/ P1006, Зареждане на тонер касета за 700 копия /стартова/ - 33.60 лв.
HP P1505, Зареждане на тонер касета за 1000 копия /стартова/ - 33.60 лв.
HP P1505, Зареждане на тонер касета за 2000 копия – 36.00 лв.
HP 4/4+/5, Зареждане на дълбока тонер касета за 8800 копия – 62.40 лв.
HP 4/4+/5, Зареждане на плитка тонер касета за 6800 копия – 52.80 лв.
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техwww.arbikas.comника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери;
http://obiavidnes.com/obiava/63956/zarejdane-na-toner-kaseti-za-hp--101010121015101810201022-p100510061505

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
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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/.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/63955/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

AMD 7970
AMD 7970, 3GB, Asus MATRIX-HD7970-P-3GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, 2xDVI, 4xDisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/63954/amd-7970

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/63953/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

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
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http://obiavidnes.com/obiava/63952/vibropleyt-fitnes-urud-ot-novo-pokolenie

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

С Йоши Блейд се реже лесно и прецизно! Острието на Йоши Блейд не ръждясва и не корозира!
Остро е като бръснач и се изтъпява до 10 пъти по-бавно от стомана. Винаги е като ново и
запазва безупречен вид!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/63951/keramichen-noj-i-keramichna-belachka

Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване
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
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/63950/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
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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/63949/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

21.5" (54.61 cm) ASUS VE228HR FULL HD LED
21.5" (54.61 cm) ASUS VE228HR FULL HD LED, 5ms, 80 000 000:1 250cd/m2, HDMI & DVI, TCO 5.2, колонки, 3г
http://obiavidnes.com/obiava/63948/215-5461-cm-asus-ve228hr-full-hd-led

Бензинова помпа за поливане 1 цол
Бензинова водна помпа Мощност: 1.5 kW Раб. обем: 43 см3 Обороти: 7500 мин-1 Дебит: макс. 160 л/мин Максимален
напор: 27-28 м Диам. на входа и изхода: 25 мм (1") Смукателна височина: 8 м Тип на двигателя: бензинов/ двутактов/
едноцилиндров Състав на горивната смес: 40:1 Макс. разход гориво: 0.7 л/ч Тегло: 5.05 кг http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/63947/benzinova-pompa-za-polivane-1-col

БЕНЗИНОВ Трифазен Генератор за ток 5.5 KW
Предлагаме на Вашето внимание нови бензинови четиритактови генератори "BULPOWER" за трифазен ток ,
максимално замерена мощност 5,5 KW, постоянно замерена мощност - 5 kW, материал: мед/ротор и статор/, въздушно
охлаждане, двигател: GX560- пълно копие на HONDA, 13 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, магнетен стартер, акумулатор, транспортна рамка с колела и
дръжки за по-лесно предвижване на генератора. Има 2 броя изходи за 220 V и още един за 12 V. Нивото на шума е
69-72dB. Размерите му са: дължина 68см., ширина 51см. и височина 55см., тегло-90кг.За по-икономична работа има
възможност за газ.Генератора се предлага на едро и дребно. Доставяме навсякъде в страната по куриер с наложен
платеж/цената на доставката за цяла България е до 30 лв. и се заплаща от купувача при получаването на
генератора.Продажби на едро на всички модели монофазни и трифазни генератори,инверторни генератори,инверторни
електрожени и много други.Има възможнот да бъде поставена газова уредба. http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/63946/benzinov-trifazen-generator-za-tok-55-kw
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Соларна маска - 70 ЛЕВА
Размер на касетата: 110х90x13mm Размер на стъклото: 90х40mm Време за реакция: от светло към тъмно: 1ms Време за
реакция: от тъмно към светло: 0.2-0.7ms/с регулация/ Ултравиолетова защита: /0.0003%/313nm/, /0.006%/365nm/
Инфрачервена защита: /0.01%/780-2000nm/ Позиция на затъмнение: DIN 4/9-13 Батерия: Solar Cell+2ААА Температура
на работа: от -5 С до +55 С Тежест: 495g. http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/63945/solarna-maska---70-leva

Соларна маска Размер на касетата: 110х90x13mm Размер на стъклото: 90х40mm Време за реакция: от светло към тъмно: 1ms Време за
реакция: от тъмно към светло: 0.2-0.7ms/с регулация/ Ултравиолетова защита: /0.0003%/313nm/, /0.006%/365nm/
Инфрачервена защита: /0.01%/780-2000nm/ Позиция на затъмнение: DIN 4/9-13 Батерия: Solar Cell+2ААА Температура
на работа: от -5 С до +55 С Тежест: 495g. http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/63944/solarna-maska--

Инверторен електрожен 250 А с АРГОН
ЕЛЕКТРОЖЕНИТЕ TIG-ММА 250А с дигитален дисплей 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/63943/invertoren-elektrojen-250-a-s-argon

Инверторен електрожен 250 А с АРГОН
ЕЛЕКТРОЖЕНИТЕ TIG-ММА 250А с дигитален дисплей 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/63942/invertoren-elektrojen-250-a-s-argon

ЕЛЕКТРОЖЕНИ С ДИСПЛЕЙ ИАРГОН
Предлагаме на Вашето внимание нови инверторни електрожени WSM-200. Могат да се използват както за ръчно
електродъгово заваряване така и за заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените
са изключително олекотени, притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове
електроди (рутил стандартен, неръждаем, чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 4мм.включително Вградени
функции: HOT START - за облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC
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FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с
дебелина до 4mm., включително и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на
заварката както при черни, така и при цветни метали. Моделите ”WSM-200” са апарати за ММА и ТИГ- електродъгово
заваряване и заваряване с волфрамов електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става
много лесно, посредством ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ: Дигитален дисплей за използваната моментна
мощност. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток
/А/: 20-200А Тегло бруто: 9кг. Размери: височина 31см.;широчина 16см.;дължина 40см. Олекотен неметален (пластмасов)
кожух. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при 100%
натоварване/200А/: ММА-28V/TIG-18V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова
ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/63941/elektrojeni-s-displey-iargon

перфораторите: - Мощен 800 W
Характеристики на перфораторите: - Мощен 800 W мотор и сила на удара 3 J за бързо проникване при пробиване Спиране на въртенето за изсичане - Спиране на удара за пробиване в стомана и дърво - Лесна смяна на захвата на
инструмента - Сферична връзка на кабела за предотвратяване на прекъсването му - Меко противоплъзгащо покритие на
главната и допълнителната ръкохватка за сигурно хващане - Предпазен съединител - Въртяща се плоча с
четкодържатели (за еднаква мощност при дясно и ляво въртене) Технически данни - Номинална консумирана мощност
800 W - Енергия на удара 0 – 3 J - Честота на ударите при номинални обороти 0 – 4.000 min-1 - Номинални обороти 0 –
900 min-1 - Тегло без кабел 2,7 kg - Дължина 377 mm - Широчина 83 mm - Височина 210 mm - Захват на инструмента
SDS-plus - Диапазон на пробиване: http://obiavidnes.com/obiava/63940/perforatorite---moshten-800-w

ПЕРФОРАТОР- 800W
Характеристики на перфораторите: - Мощен 800 W мотор и сила на удара 3 J за бързо проникване при пробиване Спиране на въртенето за изсичане - Спиране на удара за пробиване в стомана и дърво - Лесна смяна на захвата на
инструмента - Сферична връзка на кабела за предотвратяване на прекъсването му - Меко противоплъзгащо покритие на
главната и допълнителната ръкохватка за сигурно хващане - Предпазен съединител - Въртяща се плоча с
четкодържатели (за еднаква мощност при дясно и ляво въртене) Технически данни - Номинална консумирана мощност
800 W - Енергия на удара 0 – 3 J - Честота на ударите при номинални обороти 0 – 4.000 min-1 - Номинални обороти 0 –
900 min-1 - Тегло без кабел 2,7 kg - Дължина 377 mm - Широчина 83 mm - Височина 210 mm - Захват на инструмента
SDS-plus - Диапазон на пробиване: http://obiavidnes.com/obiava/63939/perforator--800w

Бензинов двигател с 7 конски сили
Вид – 4-ри тактов двигател с въздушно охлаждане, хоризонтален вал. Кубатура, cm3 - 208 Цилиндър, mm – 70х45 Степен
на компресия – 8.5 : 1 Мощност, hp/rpm – 7.0 / 3600 Максимален въртящ момент, kg.m – 1,5 / 2500 Стартиране – ръчно
Смазваща система L – 0.6 Резервоар L – 3.2 Тегло – 15 кг Габарити – 415х380х390 http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/63938/benzinov-dvigatel-s-7-konski-sili

нверторен електрожен - 200Aмпера
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
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

Страница 36/131

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.06.2013

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.
Вижте цялото описание
http://obiavidnes.com/obiava/63937/nvertoren--elektrojen---200ampera

Инверторен IGBT електрожен - 200Aмпера
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
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://obiavidnes.com/obiava/63936/invertoren-igbt-elektrojen---200ampera

23.6" (59.94 cm) ASUS VS247H-P FULL HD LED
23.6" (59.94 cm) ASUS VS247H-P FULL HD LED, 2ms, 50 000 000:1 300cd/m2, HDMI & DVI, 3г
http://obiavidnes.com/obiava/63935/236-5994-cm-asus-vs247h-p-full-hd-led

Asus Xonar U7
Asus Xonar U7, 7.1, Dolby® Home Theater v4, USB
http://obiavidnes.com/obiava/63934/asus-xonar-u7

Asus Xonar Essence STU
Asus Xonar Essence STU
http://obiavidnes.com/obiava/63933/asus-xonar-essence-stu

Уеб дизайн студио Nettrio предлага уеб дизайн
НЕТТРИО дизайн студио предлага уеб дизайн и оптимизация за търсачки, уеб базиран софтуер, копирайтинг и други.
http://obiavidnes.com/obiava/63932/ueb-dizayn-studio-nettrio-predlaga-ueb-dizayn

PC "League of Legends" +подарък игра
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PC "League of Legends" +подарък игра, дву-ядрен Intel Ivy Bridge Core i3 3220 3.3GHz, 8GB DDR3 RAM, 500GB HDD,
DVDRW, GeForce GT 630 2GB DDR3 (HDMI), клавиатура и мишка Razer "League of Legends", 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/63931/pc-league-of-legends-podaryk-igra

PC "AMD Fusion" +подарък игра
PC "AMD Fusion" +подарък игра, четири-ядрен AMD A8 5600K 3.6GHz, 8GB DDR3 RAM, 1000GB HDD, DVDRW, AMD
HD7790 2GB DDR5 (HDMI), 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/63930/pc-amd-fusion-podaryk-igra

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/63929/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/63928/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/63927/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/63926/sigurna-rabota

PC "CS: GO" +подарък игра
PC "CS: GO" +подарък игра, дву-ядрен Intel Ivy Bridge Core i3 3220 3.3GHz, 8GB DDR3 RAM, 1000GB HDD, DVDRW, AMD
HD7850 1GB DDR5 (HDMI), 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/63925/pc-cs-go-podaryk-igra

PC "Sun" +подарък игра
PC "Sun" +подарък игра, четири-ядрен Intel Haswell Core i5 4570 3.2GHz, 8GB DDR3 RAM, 1000GB HDD, DVDRW, AMD
HD7850 1GB DDR5 (HDMI), 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/63924/pc-sun-podaryk-igra

Страница 38/131

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.06.2013

Детективски Услуги-Частен Детектив Иван Иванов- Репутация за най-добро доказателство!
Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!
Разкриване на изневери-Частен Детектив Иван Иванов
е с дългогодишен професионален опит!
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирми
- Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация
- JPS системи за проучване и наблюдение
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/63923/detektivski-uslugi-chasten-detektiv-ivan-ivanov--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatel

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС- РАЗБЕРЕТЕ ЦЯЛАТА ИСТИНА !!!
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/63922/detektivska-agenciya-foks--razberete-cyalata-istina-

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
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Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/63921/30-50-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/63920/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/63919/30-50-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/63918/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
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ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/63917/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

PC "AMD OP" +подарък игра
PC "AMD OP" +подарък игра, четири-ядрен AMD A10 680K 4.1GHz, 8GB DDR3 RAM, 1000GB HDD, DVDRW, AMD 7950
3GB DDR5 (HDMI), 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/63916/pc-amd-op-podaryk-igra

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 59-374467
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 59-374467, черен, двуядрен Intel® Core™ i3 2348M 2.3GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB, Fingerprint, USB3.0, DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/63915/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b590-59-374467

Зареждане на климатични инсталации с новият фреон R1234UF
НОВА УСЛУГА!!! Зареждане на климатични инсталации с новият фреон R1234UF
Специализиран сервиз за автоклиматици
Компютърна диагностика на климатроници
Ултразвуково почистване на неприятни миризми в купето
Екип от професионалисти ще се погрижат за Вашият автомобил
Ауто Фрост Комфорт ООД, гр. София, бул. Европа 80
тел: 02/8260533; 0888 961 985; 0888 404 677
http://obiavidnes.com/obiava/63914/zarejdane-na-klimatichni-instalacii-s-noviyat-freon-r1234uf

35% намаление на части за климатични инсталации
Специализиран магазин за продажба на резервни части и аксесоари за автоклиматици - нови и втора употреба. Гр.
София, бул. ''Европа''80, тел: 02/8260533; 0888 961 985; 0888 404 677; доставка до цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/63913/35-namalenie-na-chasti-za-klimatichni-instalacii

Части втора употреба за автомобилни климатични инсталации
Компресори, радиатори, изпарители, терморегулиращи винтили, датчици (Втора употреба) за автомобилни климатични
инсталаци. Гр. София, бул. ''Европа''80, тел: 02/8260533; 0888 961 985; 0888 404 677; доставка до цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/63912/chasti-vtora-upotreba-za-avtomobilni-klimatichni-instalacii

Зареждане, ремонт, сервиз и профилактика на автоклиматици
Специализиран сервиз за автоклиматици извършва всякакви ремонти по климатичната инсталация. Ремонт на
компресори, Цветни заварки, Изработка на маркучи и тръби, Компютърна диагностика на климатрониците,
Ултразвуково почистване от неприятни миризми. Гр. София, бул. ''Европа''80, тел: 02/8260533; 0888 961 985; 0888 404
677
http://obiavidnes.com/obiava/63911/zarejdane-remont-serviz-i-profilaktika-na-avtoklimatici

Специализиран сервиз за автоклиматици
- Зареждане, ремонт, сервиз и профилактика на автоклиматици
- Ремонт и поддръжка на хладилни камиони, бусове, автобуси и др.
- UV тестове за пропуски в климатичната система
- Продажба на резервни части за автоклиматици, нови и втора употреба
- Изработване на маркучи за високо и ниско налягане
- Компютърна диагностика
- Цветни заварки
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http://obiavidnes.com/obiava/63910/specializiran-serviz-za-avtoklimatici

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 59-374469
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 59-374469, двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2GHz, HD LED Display & GeForce
610M 1GB (HDMI), 4GB, 500GB, Fingerprint, USB3.0, DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/63909/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b590-59-374469

Фондация Ейнджълс вече и в Пловдив!!!
Фондация Ейнджълс вече и в Пловдив!!!
На 14.06.2013г в град София се проведе събрание на председателите на Фондация Ейнджълс – Красимира Марчева ,
Димитър Голев и главния директор на фондацията - Ивелин Кичуков. Единодушно бе вземато решение за откриване на
нов клон на фондацията в град Пловдив с представител г-н Борис Атанасов, който е собственик на верига магазини за
Био продукти. Така възниква възможността да се помогне на повече деца и възрастни в неравностойно положение в
общината и съответно да се спомогне за тяхното социализиране и развитие. Екипът на фондация Ейнджълс пожелава
попътен вятър на новия представител и много реализирани проекти, с които да зарадва все повече детски личица.
Защото заедно можем повече....
За повече информация и снимки: www.foundationangels.org
http://obiavidnes.com/obiava/63908/fondaciya--eyndjyls-veche-i-v-plovdiv

Ангелите на фондация „ Ейнджълс“ отново зарадваха децата!
Ангелите на фондация „ Ейнджълс“ отново зарадваха децата!
Фондация „Ейнджълс - клон София" с председател Красимира Марчева отново се отзова на нуждите на СОУ ЗА ДЕЦА
С НАРУШЕНО ЗРЕНИЕ "ЛУИ БРАЙЛ”. Ангелите на фондацията в лицето на Борис Гълъбов и Даниел Тодоров дариха
хладилник на децата от училището. Хладилникът беше получен от фондацията като дарение от г-н Ивелин Кичуков и е
на стойност 250 лв.
www.foundationangels.org
Защото заедно можем повече ... !
http://obiavidnes.com/obiava/63907/angelite-na-fondaciya--eyndjyls-otnovo-zaradvaha-decata

Поредното дарение от г-н Ивелин Кичуков!
Поредното дарение от г-н Ивелин Кичуков!
Създателят на Фондация Ейнджълс г-н Ивелин Кичуков на 01.06.2013 г. дари хладилник на фондацията на стойност
250 лв, който ще бъде дарен на СОУ за деца с натушено зрение Луи Брайл, гр. София.
Фондация Ейнджълс - клон София благодари на г-н Кичуков за направеното дарение и предоставената възможност за
подпомагане на децата в неравностойно положение.
www.foundationangels.org
Защото заедно можем повече ... !
http://obiavidnes.com/obiava/63906/porednoto--darenie--ot--g-n--ivelin--kichukov

Ангелът на Фондация Ейнджълс - Симона Кичукова
Ангелът на Фондация Ейнджълс - Симона Кичукова
Представителката на фондация "Ейнджълс" от Клуб "Търговска гимназия - ценности и човеколюбие", Симона Кичукова
отпразнува своя абитуриентски бал в деня на българската просвета и култура в град Бургас. Клубът в гимназията,
който тя оглави не веднъж е организирал благотворителни кампании като Купи и Дари, Топли дрехи, Продажба на
мартеници и други в помощ на деца и възрастни в неравностойно положение.
С приключването на образованието си в Търговската гимназия в Бургас Симона се насочва към столицата, където е
приета в специалност Икономика в Университета за Национално и Световно Стопанство (УНСС). С приема си във
висшето заведение младата представителка си поставя задачата да открие клуб на фондация Ейнджълс и в УНСС,
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който да мобилизира младите хора към развитие на благотворителната дейност и подпомагане на все повече деца и
възрастни в неравностойно положение.
Защото заедно можем повече....
За повече информация и снимки: www.foundationangels.org
http://obiavidnes.com/obiava/63905/angelyt-na-fondaciya-eyndjyls---simona-kichukova

Хранителни продукти- дарени от Фондация Ейнджълс!
Хранителни продукти- дарени от Фондация Ейнджълс!
Ангелите на Фондация Ейнджълс - клон София посетиха децата от три детски столични дома за деца в неравностойно
положение - СОУ за деца с нарушено зрение "Луи Брайл", ССУ за деца с увреден слух "Проф. Д-р Дечо Денев" и Детски
център "Свети Никола". Чрез кампанията Купи и Дари и съвместно с Ай Еф Джи Лизинг бяха събрани и след това дарени
хранителни продукти. Екипът се надява на все повече възможности и кампании за да радва децата .
Екипът на фондация Ейнджълс - клон София благодари на всички посетители на магазина за оказаната подкрепа и
даряването на хранителни продукти от първа необходимост.
За повече информация и снимки: www.foundationangels.org
Очаквайте ни скоро, Включете се и вие!!!
Защото заедно можем повече....
http://obiavidnes.com/obiava/63904/hranitelni-produkti--dareni-ot-fondaciya-eyndjyls

Фондация Ейнджълс с нов заместник-прецедател !
Фондация Ейнджълс с нов заместник-прецедател !
Фондация "Ейнджълс"- клон Стара Загора представи новия си заместник-председател - г-н Панайот Плешков. Г-н
Плешков е в готовност да се включи в благотворителните инициативи, организирани от фондацията и да помогне на
хора в неравностойно положение.
На територията на Стара Загора има вече успешно реализирани проекти за деца и
възрастни в неравностойно положение.
Двамата председатели на фондация Ейнджълс - клон Стара Загора си пожелават успех в бъдещите съвместни
начинания и са обнадеждени за съвместната си работа.
www.foundationangels.org
Защото заедно можем повече ... !
http://obiavidnes.com/obiava/63903/fondaciya-eyndjyls-s-nov-zamestnik-precedatel-

Ай Еф Джи Лизинг АД участва във форума за финансиране на бизнеса
Ай Еф Джи Лизинг АД участва във форума за финансиране на бизнеса !
На 11.06.2013г в Хотел Шератон се проведе първото издание на финансовия форум Финансиране на бизнеса , oрганизиран
от екипа на MoitePari.bg. Гости на мероприятието бяха Мениджър проекти – Елена Иванова и Главният счетоводител –
Красимира Марчева от „Ай Еф Джи Лизинг” АД. Целта на форумът бе да се представят начините за подпомагане на
малкия и среден бизнес, и хората да се запознаят с начините за финансиране и по-конкретно с европейската програма
Jeremie, насърчителни програми, експортно финансиране, финансиране от небанкови институции като Ай Еф Джи
Лизинг АД, финансиране на лизинг и факторинг и дялови инвестиции. Спонсори на събитието бяха определената за
най-стабилна банка за 2012 г. - Уникредит Булбанк и МКБ Юнионбанк.
http://obiavidnes.com/obiava/63902/ay-ef-dji-lizing-ad--uchastva--vyv--foruma-za-finansirane-na-biznesa

Ай Еф Джи Лизинг АД съвместно с НБУ
Ай Еф Джи Лизинг АД съвместно с НБУ
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Ай Еф Джи Лизинг АД организира стажанска програма съвместно с Нов Български Университет. Заповядайте на
практическото обучение в централния офис в гр. София
където ще се проведе за студентите от специалности Икономика, Счетоводство, Финанси, Маркетинг и Право. Всеки
стажант ще има възможноста да се специализира и развива в сферата в която се обучава.
Ай Еф Джи Лизинг АД очаква новите си колеги.
http://obiavidnes.com/obiava/63901/ay--ef--dji--lizing-ad--syvmestno--s--nbu

Вземете Вашата награда от Ай Еф Джи Лизинг АД!
Вземете Вашата награда от Ай Еф Джи Лизинг АД!
Участвайте в играта на „ Ай Еф Джи Лизинг АД „ и спечелете атрактивните награди - Смартфон и Таблет.
Изпробвайте късмета си. Правилата на играта са кратки и ясни, улеснени за Вас нашите клиенти и участници.
Минавате през трите лесни стъпки и автоматично ставате участник в томболата ни. Участвайте в играта и
спечелете награда като посетите следния адрес:
https://www.facebook.com/credit.IFGLeasing/app_557636047609911
….Участвай….Повярвай и спечели сега!
..Нашата награда е за теб!
http://obiavidnes.com/obiava/63900/vzemete--vashata--nagrada--ot--ay-ef-dji-lizing-ad

Кредит “ Развитие „ до 100 000лв от Ай Еф Джи Лизинг АД
Кредит “ Развитие „ до 100 000лв от Ай Еф Джи Лизинг АД
Нуждаете се от покупка на жилище или имот? Искате финансиране с инвестиционна цел? Рефинансиране на текущо
задължение? …..или финансиране на строителство, довършителни работи, ремонт?......Ай Еф Джи Лизинг АД
office@ifgleasing.eu е вашата приятелска ръка…….Кредит Развитие – Индивидуал е предназначен за всички!!!
В зависимост от индивидуалните потребности на всеки наш клиент ще бъде изготвен най-добрият план за
финансиране. Времето за разглеждане на документите за кандидатстване е сведено до минимум с цел максимална
гъвкавост и бързина на финансиране.
Кандидатствайте сега и вземете своя допълнителен бонус!
Защото сме експертът в кредитирането!
За повече информация посетете нашите офиси или се свържете с нас на тел: 0700 19 120 , e-mail: office@ifgleasing.eu или
на www.ifgleasing.eu.
http://obiavidnes.com/obiava/63899/kredit--razvitie--do-100-000lv--ot-ay-ef-dji-lizing-ad

Услугите на Western Union" вече и в офисите на "Ай Еф Джи Лизинг" АД".
Услугите на Western Union" вече и в офисите на "Ай Еф Джи Лизинг" АД".
С грижа за своите клиенти „Aй Eф Джи Лизинг” АД вече предлага и услугите на Western Union в своите офиси. Western
union e компания за извършване на международни парични преводи. Компанията предлага максимално бързо изпращане и
получаване на пари от близки и роднини навсякъде
http://obiavidnes.com/obiava/63898/uslugite-na-western-union-veche-i-v-ofisite-na-ay-ef-dji-lizing-ad

Захранване за преносими компютри ASUS/Toshiba/MSI/ASRock 19V/3.42A/65W
Захранване за преносими компютри ASUS/Toshiba/MSI/ASRock 19V/3.42A/65W, заместител, жак 5.5x2.5
http://obiavidnes.com/obiava/63897/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri-asustoshibamsiasrock-19v342a65w

Курсове и частни уроци по немски език в София
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Курсове по немски език в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Частни уроци по немски 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/63848/kursove-i-chastni-uroci-po-nemski-ezik-v-sofiya

МАИСТОР баничар търси работа
Jena na 43g s 15g staj,maistor na testeni izdelia tarsi dobre platena rabota v oborotna banicharnica po
chernomorieto,sezonna,postoianna,rabotia s priiateliasi,0894737974
http://obiavidnes.com/obiava/63896/maistor-banichar-tyrsi-rabota

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/63895/30-50-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/63894/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/63893/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

4GB DDR3 1600MHz
4GB DDR3 1600MHz, Samsung
http://obiavidnes.com/obiava/63892/4gb-ddr3-1600mhz

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 Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://3dkoev-design.net46.net Пловдив от350lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/63891/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 Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://3dkoev-design.net46.net Пловдив от350lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/63890/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 Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://3dkoev-design.net46.net Пловдив от350lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/63889/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni

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/63888/3d-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/63887/3d-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/63886/3d-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/63885/3d-proektirane-i-interioren-dizayn

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.
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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/63884/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.
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Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/63883/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/63882/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

8GB DDR3 1600MHz
8GB DDR3 1600MHz, Kingston KVR16R11D4/8, ECC, Registered
http://obiavidnes.com/obiava/63881/8gb-ddr3-1600mhz
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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/63879/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/63878/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv
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Почивка в Мармарис Лято 2013 – автобус
BEGONVILLE - 3+ * - 161.5 EUR
Тел: 064 803 860
Моб: 0889 798 768
скаип: expedia.bg
office@expedia.bg
www.expedia.bg
http://holidaysturkey.expedia.bg/hotel.html?oid=102584&ohid=1761442&hid=225929
http://obiavidnes.com/obiava/63877/pochivka-v-marmaris-lyato-2013--avtobus

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/63876/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

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/63875/30-50-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/63874/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
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ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/63873/30-50-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/63872/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/63871/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

27" (68.58 cm) DELL S2740L
27" (68.58 cm) DELL S2740L, IPS panel, FULL HD LED, 7ms 8 000 000:1 270cd/m2 HDMI & DVI (HDCP), USB hub, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/63870/27-6858-cm-dell-s2740l

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
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starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/63869/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/63868/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/63867/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
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- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/63866/detektivska-agenciya-star-0885350440

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ- 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
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/63865/detektivska-agenciya--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/63864/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Зареждане на тонер касети за Samsung ML 1510/1710, 1610, 1660/1665, 1640/2240, 1660/1665, SCX
4016/4216, 4300, 4521F, 4600/4623
Цени за зареждане с ДДС:
Samsung ML 1510/1710, Зареждане на тонер касета за 3000 kопия – 36.00лв.
Samsung ML 1610, Зареждане на тонер касета за 2000 kопия – 33.60 лв.
Samsung ML 1660/1665, Зареждане на тонер касета за 1500 kопия – 38.40 лв.
Samsung ML 1660/1665, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 1500 kопия 46,80 лв.
Samsung ML 1640/2240, Зареждане на тонер касета за 1500 копия – 33.60 лв.
amsung ML 1640/2240, Зареждане на тонер касета /стартова за 700 копия/ - 32.40 лв.
Samsung SCX 4016/4216, Зареждане на тонер касета за 3000 kопия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4300, Зареждане на тонер касета за 2000 копия – 36.00 лв.
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Samsung SCX 4300, Зареждане на тонер касета и смяна ресет чип за 2000 копия – 46,80 лв.
Samsung SCX 4521F, Зареждане на тонер касета за 1500 kопия – 33.60 лв.
Samsung SCX 4521F, Зареждане на тонер касета за 3000 копия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на стартова тонер касета за 1500 копия – 36.00 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета за 2500 копия – 38.40 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 1500 копия 50.40 лв.
Samsung SCX 4600/4623, Зареждане на тонер касета и смяна на ресет чип за 2500 копия 54.00 лв.
Касетите са придружени с ТЕСТ за гарнация на качество на печат.
Продажба на нови оригинални и съвместими консумативи за офис техника –
тонер касети, мастилници, ленти, модули, шпули, тонери, девелопери; www.arbikas.com
http://obiavidnes.com/obiava/63863/zarejdane-na-toner-kaseti-za-samsung-ml-15101710-1610-16601665-16402240-1

27" (68.58 cm) DELL UltraSharp U2713HM
27" (68.58 cm) DELL UltraSharp U2713HM, IPS panel, LED, 8ms 2 000 000:1 350cd/m2 HDMI, DVI, DisplayPort, USB 3.0 hub,
черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/63862/27-6858-cm-dell-ultrasharp-u2713hm

ДА СЕЛЕКТ-ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ
Детективи СЕЛЕКТ. Издирване на длъжници, биологични родители, укриващи се лица. Доказване на изневяра и вина.
ВЗЕМАНИЯ. Фирмени разследвания . Съдействие при бракоразводни дела. БЕЗПЛАТНА консултация. ОБАДЕТЕ СЕ :
+359898599187 или [уеб сайт] ДИСКРЕТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!!!Агенция СЕЛЕКТ , предлага всички
детективски и правни услуги. Консултация с адвокат и психолог. Изневери, фирмени и лични проблеми. Издирване на лица,
наблюдение и видеозаснемане . Корекност и Дискретност. Екип от професионалисти, ще реши вашият проблем. . . тел.
+359898599187, +35924176265. . . detektivi_select@abv. bg
http://obiavidnes.com/obiava/63861/da-selekt-detektivska-agenciya

29" (73.66 cm) DELL UltraSharp U2913WM
29" (73.66 cm) DELL UltraSharp U2913WM, IPS panel, LED, 8ms 2 000 000:1 300cd/m2 HDMI, DVI, DisplayPort, USB 3.0 hub,
черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/63860/29-7366-cm-dell-ultrasharp-u2913wm

АСВ СЕЛЕКТ-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
ДОСЪДЕБНО И СЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ!!!! ИЗДИРВАНЕ И ПРЕГОВОРИ С ДЛЪЖНИЦИ
И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ !!! [уеб сайт], или тел:+359895559353, +35924176265 Ние от АСВ Селект искаме да ви
предложим извънсъдебна и съдебна помощ при нежелание от страна на Ваши длъжници да заплатят просрочените си
задължения. Даваме преимущество на срещите "лице в лице" с длъжниците, както и индивидуалният подход към всеки
конкретен казус. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ " СЕЛЕКТ " е с предмет на дейност извънсъдебно събиране
на вземания, цесиране на задължения. Специалисти сме в издирването на укриващи се длъжници и лизингополучатели.
Агенцията се съобразява изцяло с особеностите на българското законодателство.
http://obiavidnes.com/obiava/63859/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

0882551735,довършителни ремонти,качеството се вижда.
0882551735 качествени шпакловки,започване веднага
***0882551735***
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
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-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/63858/0882551735dovyrshitelni-remontikachestvoto-se-vijda

30" (76.20 cm) DELL UltraSharp U3014
30" (76.20 cm) DELL UltraSharp U3014, IPS panel, LED, 6ms 2 000 000:1 350cd/m2 HDMI, DVI, DisplayPort, USB 3.0 hub,
черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/63857/30-7620-cm-dell-ultrasharp-u3014

Захранване 400W
Захранване 400W, refurbished
http://obiavidnes.com/obiava/63856/zahranvane-400w

Захранване 460W
Захранване 460W, refurbished, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/63855/zahranvane-460w

Razer DeathAdder™ 2013
Razer DeathAdder™ 2013, оптична (6400dpi), 4G сензор, 5 програмируеми бутона, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/63854/razer-deathadder-2013

A4Tech OP-720D
A4Tech OP-720D, оптична, бяла, PS/2
http://obiavidnes.com/obiava/63853/a4tech-op-720d

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/63852/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/63851/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt
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СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/63850/sigurna-rabota

Корект Паркет
ПАРКЕТНИ УСЛУГИ-Реди,цикли,лакира ,притяга ,фугира,байцва паркет и дюшеме.
Продажба на масивен паркет и ламинат.
Дългогодишен опит гарантирано качество на конкурентни цени.
Машините са обезпрашени.
office@korekt-parket.com
www.korekt-parket.com
089 6 26 74 94
0877 11 77 39
02 / 416 82 07
http://obiavidnes.com/obiava/63849/korekt-parket

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

Частна Детективска Агенция - Дискрет-0888116420
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/63847/chastna-detektivska-agenciya---diskret-0888116420

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/63846/chasten-detektiv-agenciya-diskret-burgas
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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/63845/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/63844/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
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За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/63843/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/63842/30-50-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/63841/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/63840/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Богата гама от екскурзии, круизи - НИМЕКС
Богата гама от екскурзии, круизи, самолетни и автобусни програми до близки и далечни дестинации ще откриете при
нас. Нимекс турс организира почивки на планина, море, СПА – центрове, семейни и индивидуални пътувания, както и
Бизнес туризъм. Ние осигуряваме най-високо качество на услугите по настаняването, благодарение на директните ни
контакти с колегите в областта. Предлагаме ви незабравими ваканции в най-предпочитаните от туристи курорти на
Българската ривиера или в някое от кътчетата на света.
http://obiavidnes.com/obiava/63839/bogata-gama-ot-ekskurzii-kruizi---nimeks
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Най-хубавата почивка на море в Гърция
Най-хубавата почивка на море в Гърция ви очаква в семеен хотел Happy COLORS. Хотелът се намира в центъра на
курорта Ставрос в началото на Халкидики. Разположен е само на 1 минута пеша от централния плаж и на 20 метра от
главната улица. Местоположението му съчетава спокойствието на тиха улица и близостта на плаж, заведения и
магазини. Разгледайте апартаментите и стаите и изберете вашата цветна почивка на http://www.holiday-greece.info
За контакти: 0 88 69 61 888, holiday.greece@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/63838/nay-hubavata-pochivka-na-more-v-gyrciya

Ремонт на Авто Интериори, Салони, Седалки, Волани, Табла, Еърбеци
-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/63837/remont-na-avto-interiori-saloni-sedalki-volani-tabla-eyrbeci

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
www.avtointerior.com
http://obiavidnes.com/obiava/63836/profesionalno-boyadisvane-na-holni-garnituri

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 ВРАЦА, 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
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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,както и хора,насочени към личностното си развитие.
Трябва да умеят да:
- 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/63835/predstavitel--ka---vryzka-s-klienti

All-bgescort.com - По-Добрите Компаньонки
По- Добрият Ескорт Портал+18.Това не е поредната българска ескорт страница... Това е единствената страница, в
която може да намерите реални удоволствия в приятна компания. Еротични запознанства, обяви на компаньонки,
двойки, търсещи нестандартен секс... Ако се смяташ за сериозен играч, това място е точно като за теб.Посетете ни и
се убедете сами!
http://obiavidnes.com/obiava/63834/all-bgescortcom---po-dobrite-kompanyonki

ВАШАТА МЕЧТА И СТРАСТ - 0893 81 81 26
Слаба и страстна, млада дама е готова да ви даде всичко, което е в мечтите Ви.Сексапил, страст и уникална еротика,
ще ви изненада по най-ексцентричният и перверзен начин.
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http://obiavidnes.com/obiava/63833/vashata-mechta-i-strast---0893-81-81-26

Ела и се увери сам ! 0876 75 19 75
Елате и се насладете на удоволствието от интимните срещи, страст и свобода на действие!Страшно секси брюнетка с
перфектно тяло и лице,много стилна и страстна,предлагам незабравими еротични преживявания,приятна компания и
отпускащи еротични масажи
1 час - 150 лева
http://obiavidnes.com/obiava/63832/ela-i-se-uveri-sam--0876-75-19-75

Ева - 0886 56 47 25
Можете да намерите много сладки обещания, но това са само думи. За да усетите какво е реално, потърсете ме за да Ви
направия щастливи.
1 час - 100 лева
3 часа - 250 лева
6 часа - 450 лева
http://obiavidnes.com/obiava/63831/eva---0886-56-47-25

Най-хубавата почивка на море в Гърция
Най-хубавата почивка на море в Гърция ви очаква в семеен хотел Happy COLORS. Хотелът се намира в центъра на
курорта Ставрос в началото на Халкидики. Разположен е само на 1 минута пеша от централния плаж и на 20 метра от
главната улица. Местоположението му съчетава спокойствието на тиха улица и близостта на плаж, заведения и
магазини. Разгледайте апартаментите и стаите и изберете вашата цветна почивка на http://www.holiday-greece.info
За контакти: 0 88 69 61 888, holiday.greece@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/63830/nay-hubavata-pochivka-na-more-v-gyrciya

Камъни за дрехи - DMC камъни, камъни имитация на Сваровски и камъни за зашиване
Искате ли да направите нов и по-атрактивен дизайн на някоя стара дреха? Искате ли старите Ви обувки да заблестят с
нова визия? Искате ли да бъдете уникални?
… заблестете с камъни имитация на Сваровски, DMC камъни и камъни за зашиване. Директен вносител съм и мога да
предложа не само перфектно качество на камъните, но и много атрактивни цени. Камъните се лепят лесно и
украсяването на дреха, обувки, чанти или друга дреха или предмет се превръща в истинско забавление, а резултата си
заслужава.
Можете да намерите подробна информация за цветовете, размерите и цените на различните разфасовки и видове
камъни в сайта ми:
www.kamanizaukrasa.weebly.com
Предлагам също и пръчици (тръбички).
За контакт: rokli@abv.bg и GSM: 0878/99 62 49
http://obiavidnes.com/obiava/63829/kamyni-za-drehi---dmc-kamyni-kamyni-imitaciya-na-svarovski-i-kamyni-za-zashivane

Курсове и частни уроци по френски език в София
Курсове по френски език в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Частни уроци по френски 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/63657/kursove-i-chastni-uroci-po-frenski-ezik-v-sofiya

Уроци по испански език в удобно за вас време
Давам уроци по испански език. Всички нива на езика, за начинаещи и напреднали, на възрастни, деца и ученици. В удобно за
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вас време. Подготовка при изпити .Осигурявам учебници и материали . При служебни пътувания. За всички привлечени
от испанския език и култура. Цена на един учебен час 7 лв.
За група от 2 ма човека или 3 ма човека цената е 5 лв. на учебен час.
тел. 0882 252 285, 0878 40 21 71
skype emilia_mmircheva
http://obiavidnes.com/obiava/63828/uroci-po-ispanski-ezik-v-udobno-za-vas-vreme

Циклене на паркет
Продаваме ,монитираме и шлифоваме масивен паркет с валови и дискови машини с най-ново поколение циркониеви
шкурки.Работим с материали на шведската фирма BONA.Предлагаме ламинат на утвърдени европейски
производители.Изработваме и монтираме дъбови стъпала по индивидуални проекти.
ДОВЕРЕТЕ НИ СЕ И НИЕ ШЕ ВИ СЕ ОТБЛАГОДАРИМ С КАЧЕСТВО И АТРАКТИВНИ ЦЕНИ!
http://obiavidnes.com/obiava/63827/ciklene-na-parket

Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито - Услуги
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/63826/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito---uslugi

Екип от доказани професионалисти - Детективи Инкогнито - Пазарджик,Бургас,Велико Търново
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

Страница 62/131

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.06.2013

-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/63825/ekip-ot-dokazani-profesionalisti---detektivi-inkognito---pazardjikburgasveliko

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/63824/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/63823/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
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ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/63822/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/63821/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.
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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/63820/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.
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Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
Към всеки случай се отнасяме с нужната сериозност, индивидуален подход и отговорност.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/63819/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/63818/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Купува земеделска земя
Купува земеделска земя в цяла България.
Цена по договаряне. Съдействие при подготовка на документи за сделка. Консултации. Плащане веднага на място без
такси и комисионни. Купувам идеални части . 062/60 41 16, 0888/213 686, 0878/216 686
mateva1963@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63817/kupuva-zemedelska-zemya
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Купува земеделска земя
Купува земеделска земя в цяла България.
Цена по договаряне. Съдействие при подготовка на документи за сделка. Консултации. Плащане веднага на място без
такси и комисионни. Купувам идеални части . 062/60 41 16, 0888/213 686, 0878/216 686
mateva1963@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63816/kupuva-zemedelska-zemya

Купува земеделска земя
Купува земеделска земя в цяла България.
Цена по договаряне. Съдействие при подготовка на документи за сделка. Консултации. Плащане веднага на място без
такси и комисионни. Купувам идеални части . 062/60 41 16, 0888/213 686, 0878/216 686
http://obiavidnes.com/obiava/63815/kupuva-zemedelska-zemya

Пейнт Зуум Боядисвайте лесно, бързо и качествено
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
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/63814/peynt-zuum-boyadisvayte-lesno-byrzo-i-kachestveno

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/63813/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?
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С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/63812/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!
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
http://www.bgmag.net/productv/104/magicheski-markuch-uvelichavasht-razmera-si-do-3-pati.html
http://www.miramarket.net/productv/77/markuch-uvelichavasht-razmera-si-do-3-pati.html
http://www.shopbg.info/index.php?page=shop.product_details&category_id=8&flypage=flypage.tpl&product_id=367&option=co
m_virtuemart&Itemid=64&vmcchk=1&Itemid=64
http://www.tehno.shopbg.info/markuch-uvelichavasht-razmera-si-do-3-pati
http://miramarket.eu/markuch-uvelichavasht-razmera-si-do-3-pati
http://www.market99.net/markuch-uvelichavasht-razmera-si-do-3-pati
http://www.gabimarket.com/markuch-uvelichavasht-razmera-si-do-3-pati
http://obiavidnes.com/obiava/63811/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti
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15.6" (39.62 cm) Asus X550CC-XX011
15.6" (39.62 cm) Asus X550CC-XX011, двуядрен Intel® Core™ i5 3337U 1.8/2.7GHz, HD LED Display & GeForce 720M 2GB
(HDMI), 6GB, 750GB, USB3.0, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/63810/156-3962-cm-asus-x550cc-xx011

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/63809/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/63808/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/63807/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi
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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

11.6" (29.46 cm) Asus X201E-KX012DU
11.6" (29.46 cm) Asus X201E-KX012DU, черен, двуядрен Pentium® 987 1.5GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, Linux,
1.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/63806/116-2946-cm-asus-x201e-kx012du

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/63805/30-50-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/63804/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/63803/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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
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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/63802/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

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
http://obiavidnes.com/obiava/63801/chasten-detektiv--agenciya-ayaks--plovdiv-stara-zagora-yambol-sliven

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/63800/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
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- 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/63799/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/63798/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/63797/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
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Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/63796/detektivska-agenciya-star-0885350440

ДА СЕЛЕКТ-ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ
Детективи СЕЛЕКТ. Издирване на длъжници, биологични родители, укриващи се лица. Доказване на изневяра и вина.
ВЗЕМАНИЯ. Фирмени разследвания . Съдействие при бракоразводни дела. БЕЗПЛАТНА консултация. ОБАДЕТЕ СЕ :
+359898599187 или [уеб сайт] ДИСКРЕТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!!!Агенция СЕЛЕКТ , предлага всички
детективски и правни услуги. Консултация с адвокат и психолог. Изневери, фирмени и лични проблеми. Издирване на лица,
наблюдение и видеозаснемане . Корекност и Дискретност. Екип от професионалисти, ще реши вашият проблем. . . тел.
+359898599187, +35924176265. . . detektivi_select@abv. bg
http://obiavidnes.com/obiava/63795/da-selekt-detektivska-agenciya

АСВ СЕЛЕКТ-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
ДОСЪДЕБНО И СЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ!!!! ИЗДИРВАНЕ И ПРЕГОВОРИ С ДЛЪЖНИЦИ
И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ !!! [уеб сайт], или тел:+359895559353, +35924176265 Ние от АСВ Селект искаме да ви
предложим извънсъдебна и съдебна помощ при нежелание от страна на Ваши длъжници да заплатят просрочените си
задължения. Даваме преимущество на срещите "лице в лице" с длъжниците, както и индивидуалният подход към всеки
конкретен казус. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ " СЕЛЕКТ " е с предмет на дейност извънсъдебно събиране
на вземания, цесиране на задължения. Специалисти сме в издирването на укриващи се длъжници и лизингополучатели.
Агенцията се съобразява изцяло с особеностите на българското законодателство.
http://obiavidnes.com/obiava/63794/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

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/63793/3d-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/63792/3d-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/63791/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

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;
малки групи и опитни преподаватели;
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осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/63790/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/63789/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/63788/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/63787/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;
малки групи и опитни преподаватели;
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осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/63786/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/63785/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/63784/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/63783/kursove-za-matura-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ в Образователен
център ИНТЕРЛОГОС
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;
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удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/63782/kursove-za-kandidat-studenti-v-su-unss-uasg-vtu-yuzu-ltu-v-obrazovatelen-cen

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/63781/kursove-za-kandidatstvane-sled-7-klas-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad 7.0 Prime 3G таблет
7" (17.78 cm) Prestigio MultiPad 7.0 Prime 3G таблет, GPS, ARM A9 1.0GHz, 512MB DDR3 RAM, 4GB Flash памет
(+MicroSDHC слот), 802.11n, Bluetooth, 2x камера, Android 4.0
http://obiavidnes.com/obiava/63780/7-1778-cm-prestigio-multipad-70-prime-3g-tablet

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 59-352413
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 59-352413, двуядрен Pentium® B960 2.2Ghz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB,
USB3.0, DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/63779/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b590-59-352413

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 59-377921
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B590 59-377921, двуядрен Pentium® B960 2.2Ghz, HD LED Display & GeForce 610M 1GB
(HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/63778/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b590-59-377921

1000GB WD Elements черен 2.5" (6.35 cm)
1000GB WD Elements черен 2.5" (6.35 cm), външен, USB3.0 (+захранване през USB), 2г гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/63777/1000gb-wd-elements-cheren-25-635-cm

21.5" (54.61 cm) BenQ RL2240H FULL HD LED
21.5" (54.61 cm) BenQ RL2240H FULL HD LED, 2ms, 12 000 000:1, 250cd/m2, HDMI & DVI, бял, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/63776/215-5461-cm-benq-rl2240h-full-hd-led

Pad Razer Star Wars™: The Old Republic™ Gaming Mouse Mat
Pad Razer Star Wars™: The Old Republic™ Gaming Mouse Mat, двустранен (speed/control), 31.5 х 22 cm
http://obiavidnes.com/obiava/63775/pad-razer-star-wars-the-old-republic-gaming-mouse-mat

ПОДАРЪК - БЕЗПЛАТНА НОЩУВКА– хотел Аквая *** (В. Търново)
Хотел АКВАЯ *** е един от най – добрите хотели във В. Търново, който се намира в центъра на старата столица. 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.
В нашият сайт можете да разгледате подробно всички предлагани оферти и промоции - http://akvaya.com , както и
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можете да посетите нашата facebook страница - https://www.facebook.com/HotelAkvayaVT?fref=ts
Една от нашите оферти е:
При три поредни нощувки, БЕЗПЛАТНО можете да ползвате ЧЕТВЪРТА !
В цената са включени закуска, безплатен парникг, открит басейн, фитнес и WI-FI интернет. Хотелът разполага също
така и с допълнителни услуги, които се доплащат – сауна, джакузи, билярд, джаги и тенис на маса.
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/63774/podaryk----bezplatna-noshtuvka-hotel-akvaya--v-tyrnovo

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/63773/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/63772/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/63771/sigurna-rabota

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

Страница 77/131

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.06.2013

Икони
Реплики на православни икони. Изкуствено състарени. Ефектна ретро визия.
http://obiavidnes.com/obiava/63770/repliki-na-pravoslavni-ikoni-izkustveno-systareni-efektna-retro-viziya

,Домашни помощници, Детегледачка
Фирма –Ел.Хюмън ЕООД
Предлага детегледачки почасово или целодневно .Взимате и водене на детето от градина или училище ,приготвяне на
тоалета сервиране на храна , игри забавления и всякаква грижа за вашето дете .
осигурява домашни помощници в подпомагане на всяко домакинство.
Домашната помощница се грижи за уюта, хигиената и сигурността в дома на клиента в негово отсъствие или в удобно
за него време, като извършва почистване с подходящи уреди и препарати.
Пуска съдомиялната машина, пералната машина, простира пране и го изглажда.
При нужда пазарува и приготвя храна.
http://obiavidnes.com/obiava/63769/domashni-pomoshtnici-detegledachka

Детективска Агенция-Дискрет-Намерете отговорите при нас !!!
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420
discretdetectivebg@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/63768/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas--

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/63767/detektivska-agenciya-diskret-0888116420-247

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/63766/30-50-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
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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/63765/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/63764/30-50-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/63763/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/63762/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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.
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-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://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/63761/detektivski-uslugi-plovdiv---chasten-detektiv-agenciya-foks

Детективски услуги от Детективска агенция Фокс България
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/63760/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks-bylgariya

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/63759/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
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изгодни цени дипломиран професионален оператор FULL HD Video GSM 0882870171 http://3dkoev-design.net46.net Пловдив
от350lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/63758/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni

Детективска Агенция Фокс- Частни Детективи 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/63757/detektivska-agenciya-foks--chastni-detektivi-burgas

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/63756/3d-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/63755/3d-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/63754/3d-proektirane-i-interioren-dizayn
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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
http://obiavidnes.com/obiava/63753/razrushava-izvozva-razchistva-stari-sgradi---sofiya-i-ruse

Отдава под наем магазини, офиси и гаражи в гр. Русе
Отдава под наем обекти в гр. Русе- кв. „Дружба” 3 и кв. „Родина” 1. Цена наем магазини 3лв. за 1 кв.м./ месец, офиси от
150лв. до 300лв./ месец, гаражи - 60лв./ месец. За повече информация и огледи: 082/ 82 52 20; 0882 532 919; 0888 683 375.
http://obiavidnes.com/obiava/63752/otdava-pod-naem-magazini-ofisi-i-garaji-v-gr-ruse

Отдава под наем едностайни и двустайни апартаменти в гр. Русе
Отдава под наем едностайни и двустайни апартаменти в гр. Русе- кв. „Дружба” 3 и кв. „Родина” 1. Цена наем
едностайни – 100лв./месец, двустайни – 200лв./ месец. За повече информация и огледи: 082/ 82 52 20; 0882 532 919; 0888
683 375.
http://obiavidnes.com/obiava/63751/otdava-pod-naem-ednostayni-i-dvustayni-apartamenti-v-gr-ruse

Собственик продава изгодно апартаменти в Равда
Собственик продава апартаменти в Равда, на първа линия от морето. Апартаментите са тип мезонет, обзаведени
луксозно. На първия етаж е разположена просторна дневна с френски прозорец, извеждащ на тераса. Трапезарията и
кухненския бокс са на същия етаж и са продължение на дневната. Има един санитарен възел. На втория етаж са
разположени две спални помещения и една баня с тоалетна. Спалните са с изглед- едната на изток, другата на запад. И
двете помещения имат тераси. Апартаментите разполагат и с една голяма тераса за барбекю на втория етаж, на
която се излиза от коридора. Общата площ на един апартамент е 121 кв.м. За повече информация и оферта:
irena_pancheva@mail.bg; office@rali2003.com; 02/962 01 18; 02/962 01 40; 0888 149 057; 0888 683 375; 0885 557 553
ИЗГОДНИ ЦЕНИ!
ГЪВКАВИ СХЕМИ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/63750/sobstvenik-prodava-izgodno-apartamenti-v-ravda

Собственик продава три съседни парцели в с. Божурец - изгодно
Собственик продава три съседни парцели в с. Божурец, общ Каварна – 682 кв.м, 692 кв.м., 525 кв.м. Регулация, ниско
строителство. Парцелите са в близост до новостроящото се голф игрище. Два от тях са с обща граница и са с площ
около 1400 кв.м. Третият е 525 кв.м. За повече информация и оферта irena_pancheva@mail.bg; office@rali2003.com; 02/962
01 18; 02/962 01 40; 0888 149 057; 0888 683 375; 0885 557 553
ИЗГОДНИ ЦЕНИ!
ГЪВКАВИ СХЕМИ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/63749/sobstvenik-prodava-tri-sysedni-parceli-v-s-bojurec---izgodno

Собственик продава изгодно парцел в гр. Бяла
Собственик продава парцел в гр. Бяла, обл. Варна – 2307кв.м. Парцелът е с ток, вода, канал и с лице на две улици. Вижда
се морето. Възможно е ниско жилищно застрояване- хотел до 3 етажа или няколко къщички. За повече информация и
оферта irena_pancheva@mail.bg; office@rali2003.com ; 02/962 01 18; 02/962 01 40; 0888 149 057 ; 0888 683 375; 0885 557
553
ИЗГОДНА ЦЕНА!
ГЪВКАВИ СХЕМИ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/63748/sobstvenik-prodava-izgodno-parcel-v-gr-byala

Строител продава шоурум в ж.к. Люлин 1 до бул.“Сливница“ - изгодно
Строител продава шоурум в ж.к. Люлин 1 в близост до бул.“Сливница“. Сградата е луксозно изпълнена на два етажа с
общо РЗП 370 кв.м. Под сградата има подземен паркинг със 17 паркоместа с обща площ 550 кв.м. Има възможност
шоурумът и подземният паркинг да се закупят заедно или отделно. Възможност за разсрочено плащане. За повече
информация и оферта: irena_pancheva@mail.bg; office@rali2003.com 02/962 01 18; 02/962 01 40; 0888 149 057; 0888 683
375; 0885 557 553
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ИЗГОДНА ЦЕНА!
ГЪВКАВИ СХЕМИ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/63747/stroitel-prodava-shourum-v-jk-lyulin-1-do-bulslivnica---izgodno

Собственик продава парцел в ж.к. Люлин 7 - изгодно
Собственик продава парцел за обществено обслужващо застрояване в ж.к. Люлин 7 – 790 кв.м. Кота корниз- 10 м.
Теренът е равен. За повече информация и оферта: irena_pancheva@mail.bg; office@rali2003.com; 02/962 01 18; 02/962 01
40; 0888 149 057; 0888 683 375; 0885 557 553
ИЗГОДНА ЦЕНА!
ГЪВКАВИ СХЕМИ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/63746/sobstvenik-prodava-parcel-v-jk-lyulin-7---izgodno

Продава изгодно урегулирани поземлени имоти - Русе
Урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно застрояване и поземлени имоти – лозя и ниви, находящи се в гр.
Мартен, гр. Ветово, гр. Сеново и с. Смирненски. Всичките УПИ са с лице на улица, като някои са ъглови и с лице на две
улици. Има възможност за обединяване на две УПИ в едно. Всичките ПИ са от трета категория с лице на полски път.
Има възможност за обединяване на две и три ПИ в един. Имотите се намират в райони с добри показатели. За повече
информация и оферта: 082/ 82 52 20; 0888 683 375; 0882 532 919 ГЪВКАВИ СХЕМИ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/63745/prodava-izgodno-uregulirani-pozemleni-imoti---ruse

Продава изгодно апартаменти, ателиета, магазини, паркоместа - изгодно
Продава апартаменти, ателиета, магазини, паркоместа, ресторант на две нива и складови помещения в новопостроена
сграда в гр. Русе. Сградата е газифицирана. Има съществуваща интернет връзка и съгласно сключен договор с БТК се
поставят телефонни постове в сградата. За повече информация можете да се обадите на
082/ 82 52 20; 0888 683 375; 0882 532 919 или да посетите сайта на фирмата http://www.property-commercial.bg. Изгодни
цени!
ГЪВКАВИ СХЕМИ ЗА РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/63744/prodava-izgodno-apartamenti-atelieta-magazini-parkomesta---izgodno

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

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

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

Верижен багер
Година: 1999
Марка и модел: O & K RH5
4000 оригинални часа
монолитен
система чук
Кофа
перфектно функциониращ
Цена: € 24 000 франко Италия
technopod@mail.bg
technopod.eu
http://obiavidnes.com/obiava/63743/verijen-bager

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР С ВТОРИ ЕЛЕКТРОД ПОДАРЪК
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА ! КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 420.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР нов -350лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един);
комплексно решение на телесните проблеми: наднормено тегло, забавена обмяна на веществата,
цена: 470 лв !
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
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http://obiavidnes.com/obiava/63742/detoksikator

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/.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
http://obiavidnes.com/obiava/63741/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Лазерни и фото епилатори
Лазерни и фото епилатори
Системи за лазерна и фото епилация в домашни условия,
в пъти по-изгодни цени от студията за лазерна епилация
"RIOx1" ; "RIOx20" ; "RIOx60" ; "IPL™ " .
Произведени във Великобритания !
ФОТО ЕПИЛАТОР "Silk’n™ "
IPL фотоепилация
Фотоепилацията с високо интензивна пулсираща светлина –
IPL™ е прецизен и безболезнен метод, който превъзхожда всички познати досега процедури
за премахване на нежеланото окосмяване.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/63740/lazerni-i-foto-epilatori

йонизатори Озонотор за въздух и вода.
йонизатори Озонотор за въздух и вода.
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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/63739/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

Магнитни наколенки Др. Ливайн
Магнитни наколенки Др. Ливайн:
*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва:
2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
miramarket.eu.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
www.gabimarket.com
онлайн магазин Gabimarket.
http://obiavidnes.com/obiava/63738/magnitni-nakolenki--dr-livayn

Турмалинов Колан
Турмалинов Колан Коланът е създаден по японска технология с използването на турмалинови кристали,
постоянни магнити, бамбукови въглища и органичен германий. Те са имплантирани в трислойна структура на специална
тъкан,
изградена от високотехнологични полимерни влакна. Коланът идеално поддържа кръста
и гръбначния стълб, стабилизира био-динамиката на тялото.
Вградените високоактивни елементи отдават своето действие по време на иползването на продукта.
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Турмалиновият колан Dr.Nature е предназначен за превантивна грижа и подобряване на състоянието
при остеохондроза на гръдните и лумбални прешлени на гръбначния стълб, херния на междупрешленните
дискове, болки в областта на таза, мускулите на глезените и бедрата, ишиас, невралгии,
спазми на бедрения мускул, разширени вени, отоци и болки в краката.
Цена 78.00лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/63737/turmalinov-kolan

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
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/63736/celutronyonizatoridetoksikatorpeynt-zuum

0882551735,довършителни ремонти,качеството се вижда.
Информация за обявата
***0882551735***
-фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
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-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/63735/0882551735dovyrshitelni-remontikachestvoto-se-vijda

КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!!!!!
Предлагаме на своите клиенти висококвалифицирано юридическо обслужване,консултации,съдействие на фирми със
задължения.
1. Сделки с търговски предприятия.
2. Оказваме съдействие,купуваме акционерни и търговски дружества натрупали големи задължения към НАП,НОИ и към
контрагенти ( доставчици на стоки,материали или услуги).
Съдействаме на търговски дружества с запор на дружествените дялове.
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 регистрация.
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.
Офертата е валидна за ЕАД АД ЕООД ООД от всички бизнес сектори и региони на България.
ПРАВНА КАНТОРА "КОРЕКТ" за контакти:0886346230
по договаряне
http://obiavidnes.com/obiava/63734/kupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya--

Парапети, порти, огради от ковано желязо
АЛУМИНИЕВИ ПАРАПЕТИ-от 65ЛВ/Л.М. С МОНТАЖ,
КОВАНО ЖЕЛЯЗО-ПАРАПЕТИ-80ЛВ/Л.М. С МОНТАЖ;
ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ ЕООД
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предлага проектиране, изработка и монтаж на парапети, порти, огради, тенти, решетки и врати от ковано желязо
Aлуминиеви парапети в различни цветове и модели.
Бърз, качествен и безопасен монтаж. Най-добрите цени на пазара .Хит цени-уверете се сами.За количество отстъпки.
адрес: гр.Варна, колхозен пазар, ул.Георги Бенковски 83
e-mail: kovano.jeliazo@dir.bg
0894 294955; 0899560077
http://www.kovanojeliazo.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63733/parapeti-porti-ogradi-ot-kovano-jelyazo

Парапети, порти, огради от ковано желязо
АЛУМИНИЕВИ ПАРАПЕТИ-от 65ЛВ/Л.М. С МОНТАЖ,
КОВАНО ЖЕЛЯЗО-ПАРАПЕТИ-80ЛВ/Л.М. С МОНТАЖ;
ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ ЕООД
предлага проектиране, изработка и монтаж на парапети, порти, огради, тенти, решетки и врати от ковано желязо
Aлуминиеви парапети в различни цветове и модели.
Бърз, качествен и безопасен монтаж. Най-добрите цени на пазара .Хит цени-уверете се сами.За количество отстъпки.
адрес: гр.Варна, колхозен пазар, ул.Георги Бенковски 83
e-mail: kovano.jeliazo@dir.bg
0894 294955; 0899560077
http://www.kovanojeliazo.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63732/parapeti-porti-ogradi-ot-kovano-jelyazo

АЛУМИНИЕВИ ПАРАПЕТИ-65ЛВ/Л.М. С МОНТАЖ,
АЛУМИНИЕВИ ПАРАПЕТИ-от 65ЛВ/Л.М. С МОНТАЖ,
КОВАНО ЖЕЛЯЗО-ПАРАПЕТИ-80ЛВ/Л.М. С МОНТАЖ;
ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ ЕООД
предлага проектиране, изработка и монтаж на парапети, порти, огради, тенти, решетки и врати от ковано желязо
Aлуминиеви парапети в различни цветове и модели.
Бърз, качествен и безопасен монтаж. Най-добрите цени на пазара .Хит цени-уверете се сами.За количество отстъпки.
адрес: гр.Варна, колхозен пазар, ул.Георги Бенковски 83
e-mail: kovano.jeliazo@dir.bg
0894 294955; 0899560077
http://www.kovanojeliazo.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63731/aluminievi-parapeti-65lvlm-s-montaj

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/63730/30-50-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/63729/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/63728/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

АЛУМИНИЕВИ ПАРАПЕТИ-65ЛВ/Л.М. С МОНТАЖ,
АЛУМИНИЕВИ ПАРАПЕТИ-от 65ЛВ/Л.М. С МОНТАЖ,
КОВАНО ЖЕЛЯЗО-ПАРАПЕТИ-80ЛВ/Л.М. С МОНТАЖ;
ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ ЕООД
предлага проектиране, изработка и монтаж на парапети, порти, огради, тенти, решетки и врати от ковано желязо
Aлуминиеви парапети в различни цветове и модели.
Бърз, качествен и безопасен монтаж. Най-добрите цени на пазара .Хит цени-уверете се сами.За количество отстъпки.
адрес: гр.Варна, колхозен пазар, ул.Георги Бенковски 83
e-mail: kovano.jeliazo@dir.bg
0894 294955; 0899560077
http://www.kovanojeliazo.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63727/aluminievi-parapeti-65lvlm-s-montaj

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/63726/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
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Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/63725/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/63724/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/63723/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/63722/detektivska-agenciya-star-0885350440
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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/63721/detektivska-agenciya-star-0885350440

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/63720/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/63719/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/63718/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/63717/sigurna-rabota

Продавам електрическa въдицa
Продавам електрическa въдицa 0882081495 Skype - elektronvt doxy100@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63716/prodavam-elektricheska-vydica
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Заеми
Предлагаме заеми. Връзката с нас по скайп или GSM е за препоръчване. Skype - malkizaemi
0882081514
http://obiavidnes.com/obiava/63713/predlagame-zaemi-vryzkata-s-nas-po-skayp-ili-gsm-e-za-preporychvane-skype---mal

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/63712/30-50-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/63711/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Предлагаме инкубатори за игуани, гекони и други.
Предлагаме инкубатори за игуани, гекони и други. GSM:00357892 374 714 inkubatori@abv.bg
Skype - tangrabg www.borisof.tk
http://obiavidnes.com/obiava/63710/predlagame-inkubatori-za-iguani-gekoni-i-drugi

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/63709/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Задочен курс по ноктопластика - диплома
Самоучител по маникюр педикюр и ноктопластика на DVD (25 лв.).Съдействие за получаване на диплома валидна в цял
свят. GSM 0887918347 mirabg@abv.bg
Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/63708/zadochen-kurs-po-noktoplastika---diploma

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
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http://obiavidnes.com/obiava/63707/inkubatori---ot-yaponski-pydpydyci-do-shtrausi

Задочен курс по класически масаж - диплома
Самоучител по класически масаж, акупресура и рефлексотерапия на DVD (25 лв.) Съдействие за получаване на диплома
валидна в цял свят. GSM 0887918347 mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/63706/zadochen-kurs-po-klasicheski-masaj---diploma

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/63705/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция Аякс-24/7 -Варна Русе Шумен Бургас Велико Търново
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/63704/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

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.
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http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/63703/chasten-detektiv--agenciya-ayaks--plovdiv-stara-zagora-yambol-sliven

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/63702/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:
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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/63701/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.
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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/63700/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/63699/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Gigabyte H61M-S2PV
Gigabyte H61M-S2PV, H61, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0, DVI, SB7.1, Lan1000, SATA, mATX, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/63698/gigabyte-h61m-s2pv

Divoom iTour-WOW
Divoom iTour-WOW, 3.8W, FM радио, слот за SD карта, Li-Ion батерия, черна
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http://obiavidnes.com/obiava/63697/divoom-itour-wow

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/63696/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/63695/predlagam-dopylnitelna-rabota-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/63694/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/63693/sigurna-rabota

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/63692/3d-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/63691/3d-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/63690/3d-proektirane-i-interioren-dizayn

Детективска Агенция Бургас Фокс-Частни Детективи
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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/63689/detektivska-agenciya-burgas-foks-chastni-detektivi

БИО СОК ГОДЖИ 330ml
БИО СОК ГОДЖИ 330ml (Концентрат)

Предназначение: Известни с високото си съдържание на антиоксиданти, плодовете на Годжи имат изключителен
здравословен ефект исе използват от векове в традиционната китайска медицина. Според нея те усилват имунната
система, подобряват зрението, функционирането на черния дроб, кръвоносната система,бъбреците.Доказано е, че
свободните радикали, на които сме изложени ежедневно, са отговорни за редица заболявания като рак, диабет,сърдечни
болести, неврологични болести, артрити и др. Антиоксидантите неутрализират свободните радикали и с това си
действие те са изключително ценни за организма. Плодовете на Годжи са една от най-богатите на антиоксиданти
природни храни - годжи се характеризира с 25300 антиоксидантни единици Orac (единици за измерване на съдържанието
на антиоксиданти). За сравнение съответната стойност при портокалите е 750 Orac.Друго ценно качество на тези
плодове е подпомагането на отделянето на "хормона на растежа" от хипофизата. Установено е, че на 70-годишна
възраст организмът произвежда от този хормон само 1/10 от количеството, произвеждано на 20-годишна възраст, в
резултат на което се наблюдава понижаване на енергията, загуба на мускулна маса, натрупване на мастна тъкан и др.
Поради този факт Годжи е известен със забавящото процесите на стареене въздействие.Освен за всички останали
качества, китайските лекари обикновено използват Годжи за лечение на мъжкия стерилитет.
Състав: 100% био сок от Годжи бери - сертифицирано от DE-012http://obiavidnes.com/obiava/63688/bio-sok-godji-330ml

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

Предназначение: Сокът от арония има редица полезни ефекти и свойства: Тонизиращ ефект повишава жизнените сили
на организма, подпомага преодоляването на нервните разтройства и преумора, стимулира регенерирането на
мускулната и костна тъкан, кръвообразуването и обмяната на веществата. Антисептични свойства - мощно средство
за борба с грипа ,предпазва от вирусни и бактериални иинфекции, облекчава бронхити. С високо съдържание на йод влияе благотворно на растежа при децата, както и на йододефицитни заболявания (ендемична гуша).
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Противоалергичен ефект - благоприятен при различни алергични реакции. Използва се при хипоациден гастрит (с
намалена секреция на стомашен сок), кръвоизливи, анемии, ревматизъм. Най-подходящ за бременни, деца, диабетици,
активни спор тисти, ползващи големи количества изкуствни стимулатори, Незаменим при пречистващи организма
диети. В съчетание с плод или натурален ябълков сок, стимулира мощно очистващо действие на кръвоносната и
отделителната с-ми.
Състав: 100% Био Сок от арония от сертифицирани органични плодове.
Препоръчителен прием: Веднъж дневно30mlсок самостоятелно или смесен с вода или друг сок.
http://obiavidnes.com/obiava/63687/bio-sok-aroniya-330ml

БИО ХЛОРЕЛА 330мл
Био ОРГАНИЧНА ХЛОРЕЛА-хранителна защита на клетките
Хлорела е протозон на растително вещество. Ниейните многослойни клетъчни стени се състоят от целулоза. Хлорела е в
състояние да обвърже токсични елементи и по този начин да детоксикира организма, особено от тежки метали от
хранителни източници, от замърсяването на въздуха и водата, както и от химически токсини. Освен това тялото се
подхранва с ценни хранителни вещества и може да си върне отново хармонизирания баланс. Водораслото съдържа
висококачествени протеини, витамини, минерали и микроелементи, както и вторична растителна комбинация, ако се
използва като основна храна. Като хранителна добавка Хлорела е в състояние да снабди с лутеин и други
антиоксидантни значителни каротиноиди, както и с витамин В12 и фолиева киселина и с хлорофил.
Съдържание: 150 таблетки
Състав: 100% Chlorella vulgaris на прах
Препоръчителен прием: По 1-2 таблетки 3 пъти дневно
http://obiavidnes.com/obiava/63686/bio-hlorela-330ml

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

От праисторически времена Нарът (плод на любовта) е символ на живот и плодородие. В много култури ароматният
сок е известен и като жив еликсир, както и символ на безсмъртие и чувственост. Той има положителни ефекти,
дължащи се на взаимодействието на различни растителни вещества. За науката от огромен интерес са съдържащите
се в него елагова киселина, фенолна киселина и флавоноиди поради антиоксидантния им ефект и способността им да
подобряват ефективността на имунната система. Сокът е полезен за подобряване на имунитета, жизнеността при
настинки и грип, стомашно-чревни разстройства, бъбречни кризи. Спомага за по-лесното възстановяване след
инфекциозни заболявания и операции. Съставките спомагат за стимулирането на кръвообръщението и регулирането на
нивата на кръвната захар и холестерола. Затова е полезен за сърдечно-съдовата система, намалявайки и риска от
развитие на атеросклероза. Консумацията на био сок от нар е полезен и за мъжете, включително за подобряване на
еректилната функция.

Съдържание: 330 мл стъклена бутилка

Състав: 100% плодов сок от Нар от сертифицирано биологично земеделие.
Препоръчителен прием: веднъж дневно по 30 мл. След отваряне да се съхранява в хладилника.
http://obiavidnes.com/obiava/63685/bio-sok-ot-nar-330ml
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БИО СОК ОТ АКАЙ 330 мл
Био сок от ОРГАНИЧЕН АКАЙ-Силния плод на тропическите гори (Концентрат)

Силният плод е от Южно-американската тропическа гора и се използва като висококачествен хранителен продукт за
благосъстояние и физическа годност от местните хора в района на Амазонка. Известни са ползите от консумация на
плодове, но в забързаното ежедневие на деловия човек те не присъстват. Наред с това огромния стрес, лошия
хранителен режим, тютюнопушенето и наднорменото тегло са фактори, които очертават мрачна статистика
касаеща най-вече развитите общества, а именно огромен процент на заболеваемост от рак диабет, инсулт, инфаркти,
при относително млади и активи хора. В най-голяма степен причината за тази статистика е оксидантния стрес. Акая
повишава нивото на енергия и е мощен източник на антиоксиданти. Помага за подобряване на сърдечно- съдовата и
храносмилателната система. Подпомага отслабването- изгаря мазнините, подобрява обмяната на вещества, укрепва
имунната система.

Съдържание: 330 мл стъклена бутилка

Състав: 100% акай плодове от сертифицирано органично земеделие.

Препоръчителен прием: два пъти преди ядене по 15 мл. След отваряне да се съхранява в хладилник.
http://obiavidnes.com/obiava/63684/bio-sok-ot-akay-330-ml

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Русе , София , Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/63683/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---ruse--sofiya--stara-zagora

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Русе , София , Стара Загора
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Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/63682/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---ruse--sofiya--stara-zagora

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/63681/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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

Съдържание: 330 мл стъклена бутилка

Състав: 100% морски зърнастец от сертифицирано биологично земеделие

Препоръчителен прием: два пъти на ден по 25 мл. След отваряне да се съхранява в хладилник
http://obiavidnes.com/obiava/63680/bio-sok-morski-zyrnastecoblepiha-330ml

БИО СОК ОТ ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА 330ml
БИО СОК ОТ ЧЕРВЕНА БОРОВИНКА 330ml (Концентрат)

Предназначение: Плодовете на боровинката са богати на витамини, микроелементи, минерали, дъбилни вещества и
флавоноиди, есенциални мастни киселини - линолеова киселина (OMEGA-6), алфа линолеова киселина (OMEGA-3),
каротеноиди и фитостеролилПиенето на сок от червени боровинки може да блокира инфекция на пикочните пътища,
като пречи на бактериите да прилепнат към клетъчните стени. Установено е, че при някои хора редовната консумация
на сок от червени боровинки убива бактерията H. pylori, която може да причини рак на стомаха и язва.
Червените боровинки могат да предотвратят бързото израстване на тумори. Освен това екстракти от химикали в
червените боровинки са предотвратили мултиплициране на засегнати от рак клетки на гърдата при лабораторни опити.
Доказано е, че консумацията на плодове от червена боровинка имат забележителна положителна роля при болестта на
Алцхаймер и други невро-дегенеративни изменения, свързани със стареенето.
Ежедневната консумация на сок от червени боровинки увеличава нивото на добрия холестерол и намалява нивото на
лошия холестерол, което от своя страна е свързано с благоприятни ефекти върху сърцето и кръвното налягане.
Състав: 100% Био Сок от червени боровинки от сертифицирани органични плодове.
Препоръчителен прием: Веднъж дневно30mlсок самостоятелно или смесен с вода или друг сок.
http://obiavidnes.com/obiava/63679/bio-sok-ot-chervena-borovinka-330ml

В Пиано магазин Акустико ще откриете прецизно подбрани пиана и рояли!
В Пиано магазин Акустико ще откриете прецизно подбрани пиана и рояли!
Висококачествени професионални пиана и рояли.
-10г.гаранция за всяко ново акустично пиано или роял!
*Подарък стол за всяко ново акустично пиано или роял!
*Безплатно акордиране! *Безплатен транспорт!
-5г.гаранция за употребявано пиано.*Безплатно акордиране!
*Безплатен транспорт!
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- Магазинът продава различни марки НОВИ акустични и дигитални пиана и рояли в НАЛИЧНОСТ и много други
музикални инструменти – www.acusticobg.com
Посетете ни, ВИЖТЕ пианата и роялите, ЧУЙТЕ техният звук, ИЗПРОБВАЙТЕ клавиатурата, ЗАБЕЛЕЖЕТЕ е
изработката. Насладете се на тембъра!
ТЕ ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЕ СИ!!!
Основната цел на Акустико е да предлага на клиентите богат избор от услуги за ангажирания, делови човек, както и да
предложи най-добрите инструменти на най-добрата цена! В резултат на това фирмата ни се превърна в любима и
предпочитана за много музиканти в България.
ПИАНО магазин АКУСТИКО – Създаден за ВАС! Вносител!!!
гр.София
ул."Одрин " № 160 /до бул.”Сливница” /
e-mail: acustico@abv.bg ,
www.acusticobg.com
www.digitalpianobg.com ,
Skype: acustico.bg
тел: 02/8914053 ,
моб.тел. 0887514046
гр.София
ул."Одрин " № 160 /до бул.”Сливница” /
acusticobg@abv.bg ,
www.acusticobg.com
02/8914053 , 0887514046
http://obiavidnes.com/obiava/63678/v-piano-magazin-akustiko-shte-otkriete-precizno-podbrani--piana-i-royali

Интензивен курс по немски език A1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по немски език начално ниво. По време на обучението се развиват
всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000 думи,
необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език. Курсът се провежда от
понеделник до петък, сутрин от 9.30 до 12.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 1 юли. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63677/intenziven-kurs-po-nemski-ezik-a1

Интензивен курс по италиански език А1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по испански език, ниво А1. Курсът е 70 учебни часа. Обучението се
провежда от понеделник, сряда и петък сутрин от 10.00 до 12.00 ч. Работи се по системата „Espanol en marcha”. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 200 лв. Начало на курса:
8 юли.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63676/intenziven-kurs-po-italianski-ezik-a1

Интензивен курс по италиански език А1
Учебен център Орбис организира полуинтензивен курс по италиански език ниво А1. Курсът е 80 учебни часа. Обучението
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се провежда от понеделник до петък, сутрин от 10.00 до 13.00ч. Работи се по системата „Progetto Italiano”. В процеса
на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 250лв. Начало на курса: 1юли
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63675/intenziven-kurs-po-italianski-ezik-a1

Интензивен курс по френски език А2
Учебен център Орбис организира интензивен курс по френски език ниво А2. Курсът е 80 учебни часа. Обучението се
провежда всеки делничен ден сутрин от 10.00 до 13.00ч. Работи се по системата „Echo”. В процеса на обучение се
развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 250лв. Начало на курса: 1юли.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63674/intenziven-kurs-po-frenski-ezik-a2

ИНТЕНЗИВЕН КУРС по португалски език А1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по португалски език ниво А1. Курсът е 50 учебни часа. Обучението се
провежда от понеделник до петък сутрин от 10.00 до 12.00 ч. Работи се по системата „Aprender portugues”. В процеса
на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 160 лв. Начало на курса: 8 юли.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63673/intenziven-kurs-po-portugalski-ezik-a1

Разговорен курс по български език
Как да поздравя?
Как да попитам колко е часът?
Как да отида до летището?
Ако си задавате тези и други въпроси от типа “Как да…?”, този курс е точно за Вас.
Курсът по български език “Как да…” е предназначен за чужденци, които живеят или пътуват в България. Чрез него
студентите ще получат основни знания по български език, които да приложат в разнообразни ежедневни ситуации. Ще
научат как да се представят, как да си наемат транспорт, как да проведат разговор по телефона или как да си поръчат
в ресторант. Цената е 250 лева. Продължителността е 50 часа. Два пъти в седмицата от 10.00 до 12.00 ч.
Ако искате да научите повече, не се колебайте да се свържете с нас:
Учебен център Орбис
гр. София, ул. Мизия, 19
тел. 02/8438363; 0898714456.
e-mail: orbis@abv.bg

Страница 105/131

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.06.2013

http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63672/razgovoren-kurs-po-bylgarski-ezik

Неделен курс по ШВЕДСКИ език за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по шведски език, първо ниво по системата " Svenska for nyborjare!. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в неделя от 10.00
до 13.00 часа, общо 60 часа Цената на курса е 200 лева. Начало: 30.06.2013 г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63671/nedelen-kurs-po-shvedski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А2
Учебен център Орбис организира съботен курс по фински език, първо ниво по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в събота от
10.00 до 13.00 часа, всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало: 6.07.2013г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63670/kurs-po-finski-ezik--nivo-a2

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по фински език, първо ниво по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в сряда и петък
от 18.30 до 20.30 часа, всичко 60 учебни часа. Цената на курса е 200 лева. Начало: 28.06.2013г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63669/kurs-po-finski-ezik--nivo-a1

НЕМСКИ ЕЗИК – първо ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по немски език по системата Themen aktuell, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда в неделя от 9.30 до 12.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 20.07.2013г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63668/nemski-ezik--pyrvo-nivo

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Themen aktuell, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало:
16.07.2013г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63667/kurs-po-nemski-ezik--a1

КУРС ПО ГРЪЦКИ ЕЗИК – първо ниво
Учебен център Орбис организира курс по гръцки език по системата Епикинонисте Елиника, първо ниво. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около
1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на гръцки език.
Курсът се провежда сряда и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 17.07.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас
време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център „Орбис“
ул. „Мизия“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63666/kurs-po-grycki-ezik--pyrvo-nivo

КУРС ПО РУМЪНСКИ ЕЗИК – първо ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата Puls, първо ниво. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти в седмицата – понеделник и четвъртък от 19.00 до 21.00 ч., всичко 80
учебни часа. Начало: 8 юли. Цена – 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63665/kurs-po-rumynski-ezik--pyrvo-nivo

Дневен курс по испански език – А1
Учебен център Орбис организира дневен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
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около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч., всичко 70 учебни часа. Начало –
16.07.2013 г.
Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63664/dneven-kurs-po-ispanski-ezik--a1

БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - A2
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски A2. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Продължителност
50 учебни часа, вторник и четвъртък от 19.00 до 21.00 часа. Цена 160 лв. Начало: 2 юли
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63663/brazilski-portugalski-----a2

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - второ ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, веднъж седмично (събота) от 10.00 до 13.30 часа. Цена 160 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63662/portugalski-ezik----vtoro-nivo

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало:
9.07.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
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Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63661/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – първо ниво
Учебен център Орбис организира курс по френски език начално ниво по системата ECHO, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски
език. Цена 250 лв. Продължителност 80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало:
3.07.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63660/kurs-po-frenski-ezik--pyrvo-nivo

Съботен курс по италиански език А2
Учебен център Орбис предлага съботен курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Продължителността на курса е 80 часа, провежда се в събота от 10.00 до 13.00 часа. Цена: 250лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63659/syboten-kurs-po-italianski-ezik-a2

Неделен курс по италиански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда всяка неделя от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева. Начало:
14.07.2013г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/63658/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo
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ХУБАВ, Лесен НОМЕР - www.bgsimcard.com
Колекция Хубав Номер.
Лесно запомнящ се номер.
Това може да бъде вашият телефонен номер.
Хубав Номер за реклама, бизнес, VIP и др.
www.bgsimcard.com
http://obiavidnes.com/obiava/63656/hubav-lesen-nomer---wwwbgsimcardcom

Верижен багер
Верижен багер
Цена € 24 000,
Производител Fiat Hitachi
Модел -215 EX
Година-1999
Работни часове: 7000 часа
technopod@mail.bg
www.technopod.eu
http://obiavidnes.com/obiava/63655/verijen-bager

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/63654/30-50-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/63653/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/63652/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Подготовка за сертификатите FCE и CAE в Център МаксимА – Стара Загора !
Качествена подготовка за Кеймбридж сертификатите FCE (First Certificate in English) и CAE (Certificate in Advanced
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English) в 100 уч.ч. ( за всеки от сертификатите) . Изучава се по утвърдени системи на обучение – COMPLETE FCE и
COMPLETE CAE. Малки групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите
са филолози с богат опит и стаж в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за
курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето
свободно време. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! Изгодни цени, отстъпки за
фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/ .
http://obiavidnes.com/obiava/63651/podgotovka-za-sertifikatite-fce-i-cae-v-centyr-maksima--stara-zagora-

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

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

Малки групи, обръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за
курсистите време (дневни, вечерни, съботно-неделни).
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/ .
http://obiavidnes.com/obiava/63650/kompyutyrni-kursove-po-programa--az-moga-poveche-

Eзикови курсове в Център Максима – Стара Загора ! Отстъпки !
С ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА имате възможност да изучавате над 10 езика - английски, немски,
френски, испански, италиански, гръцки, турски, руски и др. С висок стандарт на преподаването, осигурен от
квалифицирани преподаватели и съвременна учебна база. Малки групи 6- 8 човека, индивидуален подход към всеки един от
курсистите. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни, съботно-неделни).
Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за разсрочено плащане на
таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за
владеене на езика според Европейската езикова рамка! Специални отстъпки за безработни, ученици, пенсионери и други.
Отстъпка при записване на втори курс!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/ .
http://obiavidnes.com/obiava/63649/ezikovi-kursove-v-centyr-maksima--stara-zagora---otstypki-

Курсове по френски език в Център МаксимА - Стара Загора!С отстъпка !
Център за образование и наука МаксимА предлага на своите клиенти нови групи по Френски език I-III ниво. Изучава се по
утвърдена система на обучение - CAMPUS. Усвояват се уменията за водене разговор в различни направления и области.
Малки групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Висококвалифицирани
преподаватели – филолози. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни
съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за
разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
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удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/63648/kursove-po-frenski-ezik-v-centyr-maksima---stara-zagoras-otstypka-

Курсове по Английски език в Център МаксимА – Стара Загора! Големи отстъпки !
Център за образование и наука МаксимА предлага на своите клиенти нови групи по Английски език I-V ниво. Изучава се по
утвърдена Оксфордска система на обучение – NEW HEADWAY / езика се изучава както граматически така и лексикално/.
Малки групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с
богат опит и стаж в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време
(дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/63647/kursove-po-angliyski-ezik-v-centyr-maksima--stara-zagora-golemi-otstypki-

Курсове по Немски език в Център МаксимА – Стара Загора! Сега с отстъпка !
Център за образование и наука МаксимА организира курсове по Немски език I-IV ниво - 100 учебни часа /за ниво/. Изучава
се по много добра немска система THEMEN AKTUEL. Усвояват се уменията за водене разговор в различни направления и
области. Малки групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са
филолози с богат опит и стаж в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за
курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето
свободно време. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест
в края на обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени,
отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/63646/kursove-po--nemski-ezik--v-centyr-maksima--stara-zagora-sega-s-otstypka-

Курс по Испански език в Център МаксимА - Стара Загора ! Отстъпка !
Център за образование и наука МаксимА предлага нова група по Испански език - 80 учебни часа за ниво, 2-3 пъти
седмично. Изучава се по много добра испанска система – NUEVO VEN / езика се изучава както граматически така и
лексикално/. Малки групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са
филолози с богат опит и стаж в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за
курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето
свободно време. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест
в края на обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени,
отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
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http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/63645/kurs-po-ispanski-ezik-v-centyr-maksima---stara-zagora--otstypka-

Курсове по италиански език в Център МаксимА – Стара Загора! ОТСТЪПКИ !!!
Център за образование и наука МаксимА предлага нова група по Италиански език I-III ниво - 80 учебни часа за ниво, 2-3
пъти седмично. Изучава се по много добра италианска система – PROGETTO ITALIANO / разговорен италиански език/.
Много разговори, диалози, устни и писмени упражнения. Капацитет на нивото около 1800 – 2000 думи. Малки групи (4-6
курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с богат опит и стаж
в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни
съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за
разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/63644/kursove--po-italianski-ezik-v-centyr-maksima--stara-zagora-otstypki-

Курс по гръцки език в Център МаксимА - Стара Загора! С отстъпки !
Център за образование и наука МаксимА предлага нова група по Гръцки език I-III ниво - 80 учебни часа за ниво, 2-3 пъти
седмично. Изучава се по много добра гръцка система – ЕЛИНИКИ ТОРА / езика се изучава както граматически така и
лексикално/. Много разговори, диалози, устни и писмени упражнения. Малки групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално
внимание на всеки един курсист. Преподавателите са филолози с богат опит и стаж в преподаването на чужди езици.
Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при
това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за владеене на езика
според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/63643/kurs-po-grycki-ezik-v-centyr-maksima---stara-zagora-s-otstypki-

Курс по турски език в Център МаксимА – Стара Загора! ГОЛЕМИ ОТСТЪПКИ !
Център за образование и наука МаксимА предлага нова група по Турски език I-III ниво - 80 учебни часа за ниво, 2-3 пъти
седмично. Езика се изучава както граматически така и лексикално. Много разговори, диалози, устни и писмени
упражнения. Малки групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Преподавателите са
филолози с богат опит и стаж в преподаването на чужди езици. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за
курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето
свободно време. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест
в края на обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени,
отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/63642/kurs-po--turski-ezik-v-centyr-maksima---stara-zagora-golemi-otstypki-
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Курс по Начална компютърна грамотност в Център МаксимА – Стара Загора!
Център за образование и наука МаксимА предлага на своите клиенти компютърно обучение WINDOWS, WORD, EXСEL,
INTERNET в 60 у.ч. Малки групи (4-6 курсисти), всеки работи на индивидуален компютър . Интензивни и полунтензивни
курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло
съобразено с вашето свободно време. След успешно издържан тест в края на обучението, се издава удостоверение за
завършен компютърен курс! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/63641/kurs-po-nachalna-kompyutyrna-gramotnost-v--centyr-maksima--stara-zagora

Страхотни намаления за матраци от Пирински Бор в интернет
Търгуваме с доста разновидности матраци в интернет портала на Пирински Бор. Винаги намалени оферти и нови
артикули.
http://obiavidnes.com/obiava/63640/strahotni-namaleniya-za-matraci-ot-pirinski-bor-v-internet

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/63639/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/63638/detektivska-agenciya-star-0885350440

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-АГЕНЦИЯ-ДИСКРЕТ-БУРГАС
Агенцията извършва следните услуги-
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Аудио, 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/63637/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/63636/detektivska-agenciya-diskret-0888116420-247

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
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/63635/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/63634/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi
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Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи , качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/63633/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

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/63632/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/63631/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.
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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/63630/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
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Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/63629/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Магазин за матраци
В нашия онлайн магазин ще откриете богат избор на всички познати в България еднолицеви и двулицеви матраци,
подматрачни рамки и системи, спално бельо и възглавници, продукти от гъши пух и спални продукти за вашето дете. В
онлаин магазин Mattro.net може да откриете матраци на фирмите Тед, Блян, Латекс Екон, Нани, Magniflex, Латекс Еко,
Дон Алмохадон и много други. Предлагаме ви богата гама от еднолицеви, двулицеви, пружинни, непружинни, дунапренени,
пенополиуретанови, латексови и мемори матраци.Mattro.net предлага освен всички актуални промоции на фирмите, които
представя, така и обявява ежемесечно собствени промоции, които са съпроводени с много подаръци и награди.
http://obiavidnes.com/obiava/63628/magazin-za-matraci

РЕМОНТА ЩЕ ПОЧАКА ! РУСКА НАНО ДОБАВКА за ДВИГАТЕЛИ и СКОРОСТИ.
ОНЛАЙН МАГАЗИН . ПРЕДСТАВИТЕЛ.
Всеки двигател след 100 000 км. пробег започва постепенно да се износва.
Лесен за употреба РиМЕТ се излива в ново масло на двигателя и възстановява износването между метални повърхности
– БЕЗ РЕМОНТ. Защитното нано покритие остава и след смяна на маслото още 50 000 км.
Принцип на действие и подробно описание ще намерите на www.rimetbg.com
ЕФЕКТ:
1. Увеличава компресията и мощността на двигателя.
2. Намалява износването на двигателя и разход на гориво.
3. Спира разход на масло в буталната група.
4. Увеличава моторесурса на двигател и трансмисия.
5. Намалява триенето, шум и вибрации.
6. Дълготраен ефект.
Римет е сертифициран по ISO 9001:2008 от BUREAU VERITAS Certification.
Качеството се гарантира от Официалния представител за България.
Информация:0888730087, 0878260718
Поръчки - ОНЛАЙН МАГАЗИН за СТРАНАТА.
Доставка чрез куриерска фирма ЕКОНТ с наложен платеж
http://obiavidnes.com/obiava/63627/remonta-shte-pochaka--ruska-nano-dobavka-za-dvigateli-i-skorosti-onlayn-magazin-

LIPOVON-ЛИПОВОН за отслабване!
ЛИПОВОН
УЛТРА ЕФЕКТИВНА ФОРМУЛА ЗА БОРБА С НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО – ГАРАНТИРАНО ОТСЛАБВАНЕ ОТ 3-5
КИЛОГРАМА СЕДМИЧНО, В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАЧАЛНОТО ТЕГЛО. ИЗЦЯЛО НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ, ЛЕСЕН ЗА
ПРИЕМАНЕ – САМО ЕДНА КАПСУЛА ДНЕВНО!
Всяка от капсулите за редукция на теглото съдържа:
LIPOVON COMPLEX FORMULA® 400mg
Hoodia Gordonii Extract (20:1) - 350mg
Garcinia Cambogia Extract - 50mg
Начин на действие:
Екстрактът от Худия Гордонии подтиска апетита. Екстрактът от Гарциния Камбоджа повишава метаболизма.
Опаковката съдържа 30 капсули. Препоръчителна доза:
1 капсула дневно Цена: 50 лв.
При покупка на 2 бр. - по 47 лв. за 1 бр.
При покупка на 3 бр. - по 45 лв. за 1 бр.
Продуктът се доставя за 1 ден ! Изпращане на заявки и в СЪБОТА!
http://obiavidnes.com/obiava/63626/lipovon-lipovon-za-otslabvane
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КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
Предлагаме на своите клиенти висококвалифицирано юридическо обслужване,консултации,съдействие на фирми със
задължения.
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 регистрация.
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.
Офертата е валидна за ЕАД АД ЕООД ООД от всички бизнес сектори,сключваме сделки на територията на цяла
БЪЛГАРИЯ.
ПРАВНА КАНТОРА КОРЕКТ
гр.ПЛОВДИВ
ул."4-януари" №36
Работно време на офиса: от 9. 00 часа до 18. 00 часа
тел.0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/63625/kupuvame-ad-ead-ood-eood-sys-zadyljeniya-

КУПУВАМЕ БИЗНЕС-VIP OFERTA №1
Предлагаме на своите клиенти висококвалифицирано юридическо обслужване,консултации,съдействие на фирми със
задължения.
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 регистрация.
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.
Офертата е валидна за ЕАД АД ЕООД ООД от всички бизнес сектори,сключваме сделки на територията на цяла
БЪЛГАРИЯ.
ПРАВНА КАНТОРА КОРЕКТ
гр.ПЛОВДИВ
ул."4-януари" №36
Работно време на офиса: от 9. 00 часа до 18. 00 часа
тел.0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/63624/kupuvame-biznes-vip-oferta-1

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/63623/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/63622/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/63621/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

3D проектиране и интериорен дизайн
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesig Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/63620/3d-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/63619/3d-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/63618/3d-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/63617/3d-proektirane-i-interioren-dizayn

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
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www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/59706/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/63616/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

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/63615/detektivska-agenciya-ayaks-247--varna-ruse-shumen-burgas-veliko-tyrnovo

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/63614/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
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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/63613/30-50-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/63612/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/63611/30-50-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/63610/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/
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http://obiavidnes.com/obiava/63609/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

АСВ СЕЛЕКТ-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
ДОСЪДЕБНО И СЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ!!!! ИЗДИРВАНЕ И ПРЕГОВОРИ С ДЛЪЖНИЦИ
И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ !!! [уеб сайт], или тел:+359895559353, +35924176265 Ние от АСВ Селект искаме да ви
предложим извънсъдебна и съдебна помощ при нежелание от страна на Ваши длъжници да заплатят просрочените си
задължения. Даваме преимущество на срещите \"лице в лице\" с длъжниците, както и индивидуалният подход към всеки
конкретен казус. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ \" СЕЛЕКТ \" е с предмет на дейност извънсъдебно събиране
на вземания, цесиране на задължения. Специалисти сме в издирването на укриващи се длъжници и лизингополучатели.
Агенцията се съобразява изцяло с особеностите на българското законодателство.
http://obiavidnes.com/obiava/63608/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

ДА СЕЛЕКТ-ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ
Детективи СЕЛЕКТ. Издирване на длъжници, биологични родители, укриващи се лица. Доказване на изневяра и вина.
ВЗЕМАНИЯ. Фирмени разследвания . Съдействие при бракоразводни дела. БЕЗПЛАТНА консултация. ОБАДЕТЕ СЕ :
+359898599187 или [уеб сайт] ДИСКРЕТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!!!Агенция СЕЛЕКТ , предлага всички
детективски и правни услуги. Консултация с адвокат и психолог. Изневери, фирмени и лични проблеми. Издирване на лица,
наблюдение и видеозаснемане . Корекност и Дискретност. Екип от професионалисти, ще реши вашият проблем. . . тел.
+359898599187, +35924176265. . . detektivi_select@abv. bg
http://obiavidnes.com/obiava/63606/da-selekt-detektivska-agenciya

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/63605/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/63604/detektivska-agenciya-star-0885350440
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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/63603/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/63602/detektivska-agenciya-star-0885350440

Хидрофобен ШПЕРПЛАТ ДИРЕКТЕН ВНОСИТЕЛ - 42лв
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/63601/hidrofoben-shperplat-direkten-vnositel---42lv

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
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http://obiavidnes.com/obiava/63599/vibropleyt-fitnes-urud-ot-novo-pokolenie

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/63598/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

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
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http://obiavidnes.com/obiava/63597/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

Детоксикатор целутрон квантов анализатор
Детоксикатор целутрон квантов анализатор
БГ магазин предлага на своите клиенти различни видове детоксикатори – високотехнологични устройства,
които с помощта на водната детоксикация помагат на тялото да се пречиства само.
Можете да го използвате сами и употребата му не изисква никаква специална подготовка.
Предлаганите от нас модели са ST-901 A -285 лв; ST-901 С-450лв ;
както и Лазерен детоксикатор ”Laser Blood Cleaner- 480лв” – прочиства кръвта от мастни и отпадни образувания
посредством лазер.
Квантов анализатор за ранна диагностика на здравословното състояние 700 лв
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ 650 лв!
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/63596/detoksikator-celutron-kvantov-analizator

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
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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
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
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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
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.
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Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/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
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-
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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/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
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
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