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Инкубатори - от японски пъдпъдъци до щрауси
Инкубатори - от японски пъдпъдъци до щрауси.Цени, снимки , както и друга полезна информация
ще намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg
Skype - tangrabg www.borisof.tk
http://obiavidnes.com/obiava/65728/inkubatori---ot-yaponski-pydpydyci-do-shtrausi

Детективска Агенция Инкогнито-Детективски Услуги-Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/65527/detektivska-agenciya-inkognito-detektivski-uslugi-plovdiv

Хидравлични маркучи
Клима Сервизи ЕООД гр.Каварна
закупи и развива дейността на фирма Юлекс гр.Добрич

- Производство на хидравлични и пневматични гъвкави съединения
в комплект с накрайници от Dy 1/4" (6) до 2" (50) и работно налягане до 500 bar.
- Приложение: Трактори и комбайни (включително и за климатици) и други
селско-стопански машини, кари и строителна техника, пътен транспорт-товарни и
леки автомобили, автобуси, корабостроене, паростуйни машини, газостанции и
бензиностанции, климатизация и др.
Производствена база: гр.Каварна бул.България-69 /в двора на бивш ДАП - Хале 1/
за контакти: 0887 /342-813 0896 /840-856 0887 /567-732
http://obiavidnes.com/obiava/65464/hidravlichni-markuchi

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ Бургас
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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/65371/detektivska-agenciya-star-0885350440-burgas

Детективска Агенция Дискрет-БУРГАС СИНЕМОРЕЦ СОЗОПОЛ ПОМОРИЕ
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.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/65742/detektivska-agenciya-diskret-burgas-sinemorec-sozopol-pomorie

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
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/65741/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

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
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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.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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 - извършваме пълна
промяна по обстоятелствата на дружеството .
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 компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/65740/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.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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 - извършваме пълна
промяна по обстоятелствата на дружеството .
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 компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/65739/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.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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 - извършваме пълна
промяна по обстоятелствата на дружеството .
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 компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД ) от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
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http://obiavidnes.com/obiava/65738/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

,,По следите на чудодейния лечител“ Документален филм за Бруно Грьонинг Прожекции
Варна
Хотел ,,Аква“, зала ,,Перла“
ул. ,,Девня“ 12
4 август 2013
Телефон за контакти: 0876204990
Вход свободен, с молба за доброволно дарение
Организатор: Приятелски кръг на Бруно Грьонинг
Информация, резервиране в www.bruno-groening-film.org
Какво е толкова специално в този филм? Защо не престава интересът към този филм, въпреки че той вече повече от
девет години се прожектира в Германия, Австрия и Швейцария, като междувременно дори и в много други страни, дoри
и в Австралия и САЩ? Повече от петдесет свидетели разказват в този филм за техните необикновени преживявания с
един човек, за когото медиите разказват със заглавия от рода на: ‚,Умът ми не го побира. Бруно Грьонинг лекува сакати,
слепи, неми ...“ (S
http://obiavidnes.com/obiava/65737/po-sledite-na-chudodeyniya-lechitel-dokumentalen-film-za-bruno-gryoning--

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/65736/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА
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/65735/detektivska-agenciya-anagrama

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
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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/65734/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

MALL359 - най-бързо развиващия се нов сайт за безплатни онлайн обяви в България
Добре дошли в първият в България виртуален МОЛ за безплатни онлайн обяви .
потребителските очаквания, предпочитания и изисквания са събрани в едно.

MALL359

уебсайтът, където

http://obiavidnes.com/obiava/65733/mall359---nay-byrzo-razvivashtiya-se-nov-sayt-za-bezplatni-onlayn-obyavi-v-bylgariya

Детективска Агенция Фокс-Частен Детектив,Детективски Услуги Бургас
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/65732/detektivska-agenciya--foks-chasten-detektivdetektivski-uslugi-burgas

Детективска Агенция Бургас Фокс-Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
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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!
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://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/65731/detektivska-agenciya-burgas-foks-chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито - Услуги -ЯМБОЛ,ВАРНА,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/65730/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito---uslugi--yambolvarnaburgas

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
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Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/65729/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/65727/30-50-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/65726/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.
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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://obiavidnes.com/obiava/65725/30-50-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/65724/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/65723/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/65722/sigurna-rabota

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/65721/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
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http://obiavidnes.com/obiava/65720/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/65719/sigurna-rabota

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН
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/65718/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Детективска Агенция Дискрет-БУРГАС СИНЕМОРЕЦ СОЗОПОЛ ПОМОРИЕ
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.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/65717/detektivska-agenciya-diskret-burgas-sinemorec-sozopol-pomorie

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/65716/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
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Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/65715/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/65714/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
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/65713/ventilator--s-vodna-mygla

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.
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Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/65712/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/65711/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Фитнес уред от ново поколение, с ”ВИБРО ПЛЕЙТ” дори и Мадона извайва тялото си !
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
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намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/65710/vibro-pleyt-fitnes-ured-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
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
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/65709/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Обзавеждане и мебели за дома
Създавайки висококачествени и ефективни мебели по поръчка, фирма "Разкош" задоволява дори и най-високите
изисквания на своите клиенти.
http://obiavidnes.com/obiava/65708/obzavejdane-i-mebeli-za-doma
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Детективска Агенция Фокс-Частен Детектив-Бургас,Несебър,Поморие,Слънчер бряг,Созопол
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://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/65707/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-burgasnesebyrpomorieslyncher-bryagsoz

Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги 0888400413
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
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://detective-bg.com
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http://obiavidnes.com/obiava/65706/detektivska-agenciya-foks-specializirani-detektivski-uslugi-0888400413

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/65705/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/65704/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/65703/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/65702/sigurna-rabota

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Русе , София , Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/65701/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/65700/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

бързи дърводелски услуги по домове на ниски цени
Ремонт и монтаж на спални,гардероби,секции,шкафове.Регулиране на вратички,смяна на панти.Пребоядисване на стари
мебели.Монтаж на врати и первази скъсяване на врати,поправка на разбити врати,смяна на брави.Обръщане на врати
Укрепване и поправка на клатещи се маси и столове и по заведения Прогонка и уплътняване на врати и прозорци
Тел:028402396,GSM:0885994579
http://obiavidnes.com/obiava/65699/byrzi-dyrvodelski-uslugi-po-domove-na-niski-ceni

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.
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Запазването на анонимността на клиента е гарантирана!
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/65698/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА
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/65697/detektivska-agenciya-anagrama

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/65696/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
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/65695/30-50-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/65694/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/65693/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/65692/3d-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/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/65691/3d-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/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/65690/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

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/65689/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

„Орион – Матеев” ЕООД
ОРИОН-МАТЕЕВ ЕООД доставя суровини за козметичната индустрия като парфюмни композиции, екстракти, емулсии,
етерични масла. Продава материали за храни и напитки като консерванти, багрила, подсладители. Гр. Карлово 4300, ул.
Крайречна 4, 0335 948 96, http://www.orion-vm.com/.
http://obiavidnes.com/obiava/65688/orion--mateev--eood

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
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за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/65687/30-50-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/65686/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/65685/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Asus MAXIMUS VI EXTREME
Asus MAXIMUS VI EXTREME, Z87, LGA1150, DDR3 @ 3000MHz (OC), 4xPCI-E 3.0 (SLi/CF) (HDMI & DisplayPort),
miniPCI-E, SB7.1, 6xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, Dual-Band WiFi 802.11n/ac, Bluetooth, Lan1000, 6xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/65684/asus-maximus-vi-extreme

0882551735. фини шпакловки. гипсова шпакловка. латекс. топлоизолация.обръщане покрай pvc
дограма и в
0882551735. фини шпакловки. гипсова шпакловка. латекс. топлоизолация.обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване. минерална мазилка. влачена мазилка. драскана мазика. селиконова мазилка. гипсова
мазилка. пръскана мазилка.и др. замазки. зидария. РАЗУМНИ ЦЕНИ,КОРЕКНО,И КАЧЕСТВЕНО. МАЙСТОР С
ПРАКТИКА.
МАЙСТОР С ПРАКТИКА.
http://obiavidnes.com/obiava/65683/0882551735-fini-shpaklovki-gipsova-shpaklovka-lateks-toploizolaciyaobryshtane-po

Детективска Агенция Дискрет-БУРГАС СИНЕМОРЕЦ СОЗОПОЛ ПОМОРИЕ
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.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
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http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/65682/detektivska-agenciya-diskret-burgas-sinemorec-sozopol-pomorie

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
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/65681/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

ASRock Z77 Extreme4-M
ASRock Z77 Extreme4-M, Z77, LGA1155, DDR3, 2xPCI-E 3.0 (SLi/CF) (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,
5, 10, eSATA 6Gb/s, 2xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/65680/asrock-z77-extreme4-m

GF GTX 660 Ti
GF GTX 660 Ti, 3GB Asus GTX660 TI-DC2-3GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 192bit, HDMI, DisplayPort, 2xDVI
http://obiavidnes.com/obiava/65679/gf-gtx-660-ti

CD R media 700MB Verbatim
CD R media 700MB Verbatim, printable, 50бр.
http://obiavidnes.com/obiava/65678/cd-r-media-700mb-verbatim

Цялостен ремонт на баня с доставка на всичко необходимо – 2870 лв.
Цялостен ремонт на баня с доставка на всичко необходимо – 2870 лв.
- Доставка на необходимите строителни материали /теракол, пясък, цимент, грунд,
хидроизолация, гипсокартон, профили, мазилка, латекс, фугиращи смеси, силикони,
монтажни комплекти/ санитарен фаянс, теракот (в основни цветове),
санитарно оборудване, аксесоари и други необходими.
Изработка на необходимите услуги стъпка по стъпка - от демонтажа и къртенето до готов вид - 10 дни
Предава се готова за ползване с монтирано оборудване.
Повече информация и подробности можете да видите на сайта ни: http://darinell.net
София
www.darinell.net
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02 868 4244
0896 492 656
Skype:

darinell10

http://obiavidnes.com/obiava/65677/cyalosten-remont-na-banya-s-dostavka-na-vsichko-neobhodimo--2870-lv

14" (35.56 cm) Toshiba U840-10Q
14" (35.56 cm) Toshiba U840-10Q, двуядрен Intel® Core™ i5 3317U 1.7/2.6GHz, HD LED Display & AMD HD 7550M 1GB
(HDMI), 4GB, 32GB SSD & 500GB, USB3.0, Windows7 Home Premium, 1.58kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/65676/14-3556-cm-toshiba-u840-10q

17.3" (43.94 cm) Toshiba C870-1EZ
17.3" (43.94 cm) Toshiba C870-1EZ, двуядрен Pentium® B960 2.2Ghz, HD+ LED Display & AMD HD 7610M 1GB (HDMI), 4GB,
640GB, USB3.0, no OS, 2.7kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/65675/173-4394-cm-toshiba-c870-1ez

15.6" (39.62 cm) Asus N550JV-CN211D
15.6" (39.62 cm) Asus N550JV-CN211D, четириядрен Haswell Intel™ Core i7 4700HQ 2.4/3.4GHz, IPS FULL HD LED Display
& GeForce GT 750M 4GB DDR3 (HDMI), 8GB, 1TB, 3xUSB3.0, Free DOS, 2.6kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/65674/156-3962-cm-asus-n550jv-cn211d

17.3" (43.94 cm) Asus N750JV-T4055 четириядрен Haswell Intel™ Core i7 4700HQ 2.4/3.4GHz
17.3" (43.94 cm) Asus N750JV-T4055 четириядрен Haswell Intel™ Core i7 4700HQ 2.4/3.4GHz, FULL HD LED Display &
GeForce GТ 750M 4GB (HDMI & miniDisplayPort), 8GB, 16GB SSD & 1ТB, 4xUSB3.0, Free DOS, 3.4kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/65673/173-4394-cm-asus-n750jv-t4055-chetiriyadren-haswell-intel-core-i7-4700hq-24

7" (17.78 cm) GoClever TERRA 70 таблет
7" (17.78 cm) GoClever TERRA 70 таблет, двуядрен Cortex A9 1.6GHz, капацитивен LED екран, 1GB DDR3 RAM, 8GB Flash
памет (+MicroSDHC слот), miniHDMI, 802.11n, 2x камера, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/65672/7-1778-cm-goclever-terra-70-tablet

Документален филм за Бруно Грьонинг - ,,По следите на чудодейния лечител“
Прожекции:
Добрич
кафе „Под фонтана“, бар ,,Меиз“, площад ,,Демокрация“,
28 юли 2013
Телефон за контакти: 0897 860 809
Какво е толкова специално в този филм? Защо не престава интересът към този филм, въпреки че той вече повече от
девет години се прожектира в Германия, Австрия и Швейцария, като междувременно дори и в много други страни, дoри
и в Австралия и САЩ? Повече от петдесет свидетели разказват в този филм за техните необикновени преживявания с
един човек, за когото медиите разказват със заглавия от рода на: ‚,Умът ми не го побира. Бруно Грьонинг лекува сакати,
слепи, неми ...“ (S
http://obiavidnes.com/obiava/65671/dokumentalen-film-za-bruno-gryoning---po-sledite-na-chudodeyniya-lechitel

9" (22.86 cm) GoClever TERRA 90 таблет
9" (22.86 cm) GoClever TERRA 90 таблет, двуядрен Cortex A5 1.0GHz, капацитивен LED екран, 512MB DDR3 RAM, 8GB
Flash памет (+MicroSDHC слот), 802.11n, камера, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/65670/9-2286-cm-goclever-terra-90-tablet
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10.1" (25.65 cm) GoClever TAB R104 таблет
10.1" (25.65 cm) GoClever TAB R104 таблет, двуядрен Cortex A9 1.0GHz, капацитивен LED екран, 1GB DDR3 RAM, 8GB
Flash памет (+MicroSDHC слот), miniHDMI, 802.11n, камера, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/65669/101-2565-cm-goclever-tab-r104-tablet

AMD HD5450
AMD HD5450, 2GB PowerColor PCI-E, DDR3, 64bit, HDMI & DVI, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/65668/amd-hd5450

ATX
ATX, RAIDMAX Stingray, бяла, USB3.0, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/65667/atx-raidmax-stingray-byala-usb30-bez-zahranvane

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/65666/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/65665/sigurna-rabota

ATX
ATX, RAIDMAX Super Hurricane, черна, USB3.0, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/65664/atx-raidmax-super-hurricane-cherna-usb30-bez-zahranvane

Детективска
Агенция
Инкогнито
Частен
БУРГАС,ВАРНА,НЕСЕБЪР,СВ.ВЛАС,СЛЪНЧЕВ БРЯГ,РАВДА

Детектив

Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
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услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/65663/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---burgasvarnanesebyrsvvlass

РОИЗВОДСТВЕНА ТЪРГОВСКА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "АУГУСТА"
Във врачанска област действа ПРОИЗВОДСТВЕНА ТЪРГОВСКА ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "АУГУСТА", която
предлага хлебопроизводство, зареждане на магазини със земеделска продукция и хранителни стоки, извършва
селскостопански механизирани услуги. За контакти: село Хърлец, община Козлодуй, 09163223, 09163206.
http://obiavidnes.com/obiava/65662/roizvodstvena-tyrgovska-zemedelska-kooperaciya-augusta

0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито - Пловдив,София,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/65661/0877696928---detektivska-agenciya-inkognito---plovdivsofiyaburgas

ATX
ATX, RAIDMAX Simplex, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/65660/atx-raidmax-simplex-cherna-bez-zahranvane

Детективска Агенция Фокс-Частен Детектив-Бургас,Несебър,Поморие,Слънчер бряг,Созопол
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
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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://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/65659/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-burgasnesebyrpomorieslyncher-bryagsoz

Детективска Агенция - Фокс- Частни Детективи http://detective-bg.com
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!
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://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/65658/detektivska-agenciya---foks--chastni-detektivi--httpdetective-bgcom

Община Цар Калоян
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Община Цар Калоян се намира в област Разград, Североизточна България. Тя е заобиколена от общините Разград,
Ветово, Иваново, Две могили, Опака и Попово. На нейна територия има общо 3 населени места с 6192 жители и площ от
233 093 дка. Град Цар Калоян е административен център на общината и през него минава една от главните
железопътни линии у нас – Русе - Варна. Тя свързва Дунав и Черно море и е с ключово геостратегическо положение.
Поминъкът в района е главно селското стопанство. За контакти с общинската администрация: пл. Демокрация 1, тел.:
084/ 242238
http://obiavidnes.com/obiava/65657/obshtina-car-kaloyan

ATX
ATX, RAIDMAX Super Viper, черна, USB3.0, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/65656/atx-raidmax-super-viper-cherna-usb30-bez-zahranvane

ATX
ATX, RAIDMAX Super Viper, червена, USB3.0, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/65655/atx-raidmax-super-viper-chervena-usb30-bez-zahranvane

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/65654/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА
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/65653/detektivska-agenciya-anagrama

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 …
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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/65652/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

ATX
ATX, RAIDMAX Cobra, черна, USB3.0, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/65651/atx-raidmax-cobra-cherna-usb30-bez-zahranvane

0887232146 ФИНИ ШПАКЛОВКИ. -ГИПСОВА ШПАКЛОВКА. -ЛАТЕКС БЯЛ И ЦВЕТЕН.
-ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ. -ОБРЪЩАНЕ ПОКРА
***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация. -о Цена: 3.00 лв.
***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация. -обръщане покрай пвц
дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерална мазилка. -и др.
мазилки. -замазки. -зидария. -бързо, корекно, разумни цени, майстор с дългодишна практика, започване веднага. часно
лице.0887232146 За контакт:
Град: София
Телефон: 0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/65650/0887232146-fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks-byal-i-cveten--toploizola

ATX
ATX, RAIDMAX Vampire, черна, 2x USB3.0, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/65649/atx-raidmax-vampire-cherna-2x-usb30-bez-zahranvane

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/65648/30-50-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.
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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://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/65647/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/65646/30-50-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/65645/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/65644/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Захранване 500W
Захранване 500W, RAIDMAX RX-500AF
http://obiavidnes.com/obiava/65643/zahranvane-500w

Строителни Ремонти и Довършителни Работи: Извършва
Строителни Ремонти и Довършителни Работи: Извършва
Мазилки, Замазки, Шпакловки, Зидарии, Бояджийски услуги Латекс ,Боядисване на Парапети.Первази.Винкели.Тръби и др
Блажна боя, Обръщане на Врати и Прозорци ,Топлоизолации
Разумни Цени. – 0885230642
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http://obiavidnes.com/obiava/65642/stroitelni-remonti-i-dovyrshitelni-raboti-izvyrshva

Възстановяване и боядисване на износени кожени салони, волани, офис и домашна мебел от ест.
кожа
-Възстановяване и боядисване на износени кожени салони, волани, офис и домашна мебел от естествена кожа
-Ремонт и реновиране на повредени пластмасови елементи от интериора на автомобила, дръжки, кори на врати, волани
-Използваме най-висок клас, висококачествена, износоустойчива боя за кожа, без ограничение в цветовете
-Повече за нас на адрес WWW.AVTOINTERIOR.COM
„АВТОИНТЕРИОР 2000”

Тел. 0878254354

-Работим с куриери за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/65641/vyzstanovyavane-i-boyadisvane-na-iznoseni-kojeni-saloni-volani-ofis-i-domashna-me

Захранване 535W
Захранване 535W, RAIDMAX RX-535AP, 80+ Bronze, модулно, 135mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/65640/zahranvane-535w

Захранване 600W
Захранване 600W, RAIDMAX RX-600AF
http://obiavidnes.com/obiava/65639/zahranvane-600w

Захранване 700W
Захранване 700W, RAIDMAX RX-700AC
http://obiavidnes.com/obiava/65638/zahranvane-700w

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

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
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http://obiavidnes.com/obiava/60346/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

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

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

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
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

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд 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
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www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/65637/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/65636/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН
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/65635/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Захранване 635W
Захранване 635W, RAIDMAX RX-635AP, 80+ Bronze, модулно, 135mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/65634/zahranvane-635w

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
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
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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/65633/magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/65632/ventilator--s-vodna-mygla

0882551735. фини шпакловки. гипсова шпакловка. латекс. топлоизолация.обръщане покрай pvc
дограма и в
0882551735. фини шпакловки. гипсова шпакловка. латекс. топлоизолация.обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване. минерална мазилка. влачена мазилка. драскана мазика. селиконова мазилка. гипсова
мазилка. пръскана мазилка.и др. замазки. зидария. РАЗУМНИ ЦЕНИ,КОРЕКНО,И КАЧЕСТВЕНО. МАЙСТОР С
ПРАКТИКА.
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http://obiavidnes.com/obiava/65631/0882551735-fini-shpaklovki-gipsova-shpaklovka-lateks-toploizolaciyaobryshtane-po

Захранване 735W
Захранване 735W, RAIDMAX RX-735AP, 80+ Bronze, модулно, 135mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/65630/zahranvane-735w

Земеделска земя купувам в Северна България
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, ДолнаМитрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник,
БялаСлатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлудуй, Мездра, Роман, Угърчин, Луковит, Сухиндол, Коевци, БялаРека,
СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с.
ХаджиДимитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода,
Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с.
ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей,
Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле,
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с.
КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с.
Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с.
Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с.
Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ.
Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района, категорията и
големината на парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов
http://obiavidnes.com/obiava/65629/zemedelska-zemya-kupuvam-v-severna-bylgariya

Захранване 835W
Захранване 835W, RAIDMAX RX-835AP, 80+ Bronze, модулно, 135mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/65628/zahranvane-835w

MS Get Genuine Kit Windows8 64bit SP1 English DSP
MS Get Genuine Kit Windows8 64bit SP1 English DSP, DVD
http://obiavidnes.com/obiava/65627/ms-get-genuine-kit-windows8-64bit-sp1-english-dsp

MS Get Genuine Kit Windows8 Pro 64bit SP1 English DSP
MS Get Genuine Kit Windows8 Pro 64bit SP1 English DSP, DVD
http://obiavidnes.com/obiava/65626/ms-get-genuine-kit-windows8-pro-64bit-sp1-english-dsp

Хотел Стамболов
Хотел Стамболов се намира в центъра на град Велико Търново и подкрепя българските културни традиции.В близост до
него се намират множество забележителности, които можете да посеите, например крепостта Царевец и да се
полюбувате на единствения по рода си спектакъл "Звук и светлина".Предлагаме Ви една незабравима почивка на
атрактивни цени!Стаите са добре оборудвани, всяка от които със собствен санитарен възел и тераса с красива
панорамна гледка към града.За повече информация и резервации посетете нашата страница :
http://www.hotelstambolov.com/BG/index.php
Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/65625/hotel-stambolov

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
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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/65624/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413-Услуги За Цялата Страна
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
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://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/65623/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413-uslugi-za-cyalata--strana

Детективска Агенция Фокс - Детективски Услуги-Слънчев бряг 24 ч.
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
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Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/65622/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-slynchev-bryag-24-ch

АПТЕКИ ХЕРА
Аптека Хера се грижи денонощно да осигурява медикаменти за Вашето лечение. Ние работим с Националната
здарвно-осигурителна каса и предлага богат асортимент от български и вносни лекерства.
http://obiavidnes.com/obiava/65621/apteki-hera

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/65147/tovarni-prevozi-s-bus-do-1500-kg

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

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
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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/65620/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/65619/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/65618/sigurna-rabota

Евтини матраци
Матрак Миа е безпружинен двулицев модел.Уникално съчетание на качество и цена.Равномерно разпределение на
реакцията на матрака и отсъствие на среда за развитие на микроорганизми.
Матрак Линеа-дунапрен е еднолицев безпружинен модел с висока степен на твърдост и притежава подчертано
ортопедична стойност и позволява добра циркулация на въздух и проветривост на матрака.
Матрак Роси е еднолицев пружинен модел с ядро от пружинен пакет тип Бонел покрит с обезшумяващ флиц, слой от
термослепени памучни влакна и тапицерска обемна вата.
Матрак Комфорт е двулицев модел изграден от пружинен пакет тип Бонел покрит с иглонабит латексов филц
http://obiavidnes.com/obiava/65617/evtini-matraci

Курсове по Руски език в Център МаксимА с отстъпка !
Център за образование и наука МаксимА предлага на своите клиенти нови групи по Руски език - 80 учебни часа. Малки
групи, обръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Интензивни и полунтензивни курсове в удобно за
курсистите време (дневни, вечерни, съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашето
свободно време. 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/65616/kursove-po-ruski-ezik-v-centyr-maksima--s-otstypka-

Курс по Френски език в Център МаксимА ! ОТСТЪПКИ
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
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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/65615/kurs-po-frenski-ezik-v-centyr-maksima--otstypki

Курсове по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК в Център МаксимА – Стара Загора! С ОТСТЪПКА !
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/65614/kursove-po-angliyski-ezik-v-centyr-maksima--stara-zagora-s-otstypka-

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/65613/kursove-po--nemski-ezik--v-centyr-maksima--stara-zagora-sega-s-otstypka-

Курсове по Испански език в Център МаксимА - Стара Загора ! С 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”/
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тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/65612/kursove-po-ispanski-ezik-v-centyr-maksima---stara-zagora--s-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/65611/kursove--po-italianski-ezik-v-centyr-maksima--stara-zagora-otstypki-

Курсове 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/65610/kursove-po-grycki-ezik-v-centyr-maksima---stara-zagora-s-otstypki-

Курсове по турски език в Център МаксимА – Стара Загора! 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/65609/kursove-po--turski-ezik-v-centyr-maksima---stara-zagora-otstypki-
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Курс по компютърна грамотност за начинаещи ! 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/65608/kurs-po-kompyutyrna-gramotnost-za-nachinaeshti--centyr-maksima--stara-zagora

Курс по Счетоводство Център МаксимА – Стара Загора ! ОТСТЪПКИ !
Център за образование и наука МаксимА предлага курс по Счетоводство на малък и среден бизнес - 70 учебни часа, 2-3
пъти седмично. Малки групи (4-6 курсисти), oбръща се индивидуално внимание на всеки един курсист. Интензивни и
полунтензивни курсове в удобно за курсистите време (дневни, вечерни съботно-неделни). Предлагаме и индивидуално
обучение, изцяло съобразено с вашето свободно време. След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение завършено обучение! 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/65607/kurs-po-schetovodstvo-centyr-maksima--stara-zagora--otstypki-

ХТЦ 8S на Уиндоус фоун 8
Преглагаме Ви HTC 8S на Windows Phone 8 нов с гаранция. Много добър гсм за всеки фен на Windows 8. Включена 8
мегапикселова камера! Най-ниските цени са в онлайн магазина Щепсел.бг
http://obiavidnes.com/obiava/65606/htc-8s-na-uindous-foun-8

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/65605/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/65604/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/65603/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Дистрибутори на блиндирани врати
Еслайн арк ЕООД основен вносител на STARCELIKKAPI набира дистрибутори от цялата страна на турски блиндирани
врати .Голямо разнообразие от цветове и модели налични на склад.Атрактивни търговски условия
адрес:гр.София кв.Дружба 2 ул.Мюнхен 14 тел:0894668373
http://obiavidnes.com/obiava/65602/distributori-na-blindirani-vrati

Дръжки за блиндирани и интериорни врати
Вносител предлага висококачествен, неръждаем обков за блиндирани и интериорни врати. Разполагаме с нормални,
секретни, wc и дрържки тръба. Имаме вариант за сатенени или никелови покрития. Работим както на дребно така и на
едро. Гаранция за най-добра цена от вносител. Може да ни намерите на адреси: София ул. Мюнхен14, Варна, бул. Хр.
Смирненски 147
http://obiavidnes.com/obiava/65601/dryjki-za-blindirani-i-interiorni-vrati

Блиндирани врати от "Еслайн арк"ЕООД цени от 450лв гр. Варна
Еслайн арк ЕООД предлага ново поколение блиндирани врати на склад разнообразие от цветове и модели изработка по
индивидуални размери. Вратите са шумо и топло изолирани, двойно заключване и допълнително резе от вътрешната
страна дебелина на крилото 7см. стандартни размери на вратите 90/200/34каса която е регулируема. Очакваме Ви на
бул. Христо Смирненски 147 шоурум STARCELIKKAPI
http://obiavidnes.com/obiava/65600/blindirani-vrati-ot-eslayn-arkeood-ceni-ot-450lv-gr-varna

Стилни интериорни врати цени от 173лв
Еслайн арк ЕООД предлага стилни интериорни врати на склад разнообразие от цветове и модели в комплект с брава
патрон первази от едната страна голяма наличност на склад бърз монтаж. предлагат се в размери 68/204 78/204 88/204
широчина на касата до 38см.
http://obiavidnes.com/obiava/65599/stilni-interiorni-vrati-ceni-ot-173lv

Хидрофобен шперплат , водоустойчив шперплат www.shperplat.eu
МИП ГРУП ООД е директен внисител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв хидрофобен шперплат 1220 X 2440 X 21 MM - първо качество водоустойчив шперплат.
2. Черен хидрофобен шперплат 1220 X 2440 X 21 MM – първо и второ качество.
3. Черен водоустойчив шперплат 1220 X 2440 X 20 MM – второ и трето качество.
4. MEGAPLEX – най-новият продукт на българския пазар. Кафяв хидрофобен шперплат (Indonesia), размери 1220 X 2440 X
21 MM , WBP фенол лепило , TOP клас за пазара. Пробвайте за да се уверите сами. Двустранно брандирано лого
MEGAPLEX , WBP GLUE , A CLASS.
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , наличности град Варна.
Организира транспорт до клиента на най-добри цени.
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МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
www.MIPGROUP.eu
www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/65598/hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv-shperplat-wwwshperplateu

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

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/65597/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Отпуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/65596/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ФИНСКИ ЕЗИК
Учебен център Орбис предлага фирмено обучение
по фински език. Изготвяме индивидуална учебна програма и график, съобразени със спецификата на фирмата и нуждите
на служителите. Осигуряваме входящи, текущи и финални тестове, с които гарантираме ефективен контрол на
подготовката. Обучението може да се провежда както в офиса на Вашата фирма, така и в офиса на Учебен център
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Орбис.
За повече информация :
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/65595/firmeno-obuchenie-po-finski-ezik

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/65594/obshtina-polski-trymbesh

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО РУМЪНСКИ ЕЗИК
Учебен център Орбис предлага фирмено обучение
по румънски език. Изготвяме индивидуална учебна програма и график, съобразени със спецификата на фирмата и
нуждите на служителите. Осигуряваме входящи, текущи и финални тестове, с които гарантираме ефективен контрол
на подготовката. Обучението може да се провежда както в офиса на Вашата фирма, така и в офиса на Учебен център
Орбис.
За повече информация :
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/65593/firmeno-obuchenie-po-rumynski-ezik

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО УНГАРСКИ ЕЗИК
Учебен център Орбис предлага фирмено обучение
по унгарски език. Изготвяме индивидуална учебна програма и график, съобразени със спецификата на фирмата и
нуждите на служителите. Осигуряваме входящи, текущи и финални тестове, с които гарантираме ефективен контрол
на подготовката. Обучението може да се провежда както в офиса на Вашата фирма, така и в офиса на Учебен център
Орбис.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/65592/firmeno-obuchenie-po-ungarski-ezik

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК
Учебен център Орбис предлага фирмено обучение по португалски език. Изготвяме индивидуална учебна програма и
график, съобразени със спецификата на фирмата и нуждите на служителите. Осигуряваме входящи, текущи и финални
тестове, с които гарантираме ефективен контрол на подготовката. Обучението може да се провежда както в офиса на
Вашата фирма, така и в офиса на Учебен център Орбис.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
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e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/65591/firmeno-obuchenie-po-portugalski-ezik

Детективска
Агенция
Инкогнито
Частен
БУРГАС,ВАРНА,НЕСЕБЪР,СВ.ВЛАС,СЛЪНЧЕВ БРЯГ,РАВДА

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/65590/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---burgasvarnanesebyrsvvlass

0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито - Пловдив,София,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
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E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/65589/0877696928---detektivska-agenciya-inkognito---plovdivsofiyaburgas

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК
Учебен център Орбис предлага фирмено обучение по френски език. Изготвяме индивидуална учебна програма и график,
съобразени със спецификата на фирмата и нуждите на служителите. Осигуряваме входящи, текущи и финални тестове,
с които гарантираме ефективен контрол на подготовката. Обучението може да се провежда както в офиса на Вашата
фирма, така и в офиса на Учебен център Орбис.
За повече информация:
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/65588/firmeno-obuchenie-po-frenski-ezik

ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК
Учебен център Орбис предлага фирмено обучение по италиански език. Изготвяме индивидуална учебна програма и график,
съобразени със спецификата на фирмата и нуждите на служителите. Осигуряваме входящи, текущи и финални тестове,
с които гарантираме ефективен контрол на подготовката. Обучението може да се провежда както в офиса на Вашата
фирма, така и в офиса на Учебен център Орбис.
За повече информация:
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/65587/firmeno-obuchenie-po-italianski-ezik

Разговорен курс по португалски език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по португалски език. Курсът е предназначен за хора учили или в
момента изучаващи португалски език от ниво А2 до С1. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като
се работи по определени теми. Продължителност 30 часа, два пъти седмично (вторник и четвъртък) от 18.30 до 20.30
часа. Начало: 30 юли. Цена: 100лв.
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/65586/razgovoren-kurs-po-portugalski-ezik

Немски език- разговорен курс
Учебен център Орбис организира разговорен курс по немски език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи немски език от ниво А2 до С1. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи по
определени теми. Продължителност 30 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Начало: 29
юли . Цена:100лв.
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/65585/nemski-ezik--razgovoren-kurs

Испански език- разговорен курс
Учебен център Орбис организира разговорен курс по испански език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи испански език от ниво А2 до С1. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи
по определени теми. Продължителност 30 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Начало:
29 юли . Цена:100лв.
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/65584/ispanski-ezik--razgovoren-kurs

Разговорен курс по френски език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по френски език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи френски език от ниво А2 до С1. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се работи по
определени теми. Продължителност 30 часа, два пъти седмично (вторник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало:
30 юли . Цена:100лв.
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/65583/razgovoren-kurs-po-frenski-ezik

Разговорен курс по италиански език
Учебен център Орбис организира разговорен курс по италиански език. Курсът е предназначен за хора учили или в момента
изучаващи италиански език от ниво А2 до С1. Целта на курса е да се развият умения за водене на разговор като се
работи по определени теми. Продължителност 30 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа.
Начало: 29 юли . Цена:100лв.
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/65582/razgovoren-kurs-po-italianski-ezik

Термодизайнтотал
Фирма Термодизайнтотал ООД се занимава с внос и търговия на съоръжения с различна употреба. Търгуваме с
материали и съоръжения за отопление, климатизация, водопровод, соларни системи и други. Продуктите, които
предлагаме обхващат битови нужди - медни тръби и фитинги, горелки, PPR тръби и фитинги, автоматика, слънчеви
системи, инструменти, смесителни батерии, както и промишлени нужди - водогрейни котли, котли за прегрята вода и
още много.
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http://obiavidnes.com/obiava/65581/termodizayntotal

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/65580/30-50-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/65579/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/65578/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/65577/3d-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/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/65576/3d-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/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
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http://obiavidnes.com/obiava/65575/3d-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/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/65574/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

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

Транспортно-спедиторски услуги
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/65573/transportno-speditorski-uslugi

18.5" (47 cm) Philips 193V5LSB2 HD LED
18.5" (47 cm) Philips 193V5LSB2 HD LED, 5ms 10 000 000:1 200cd/m2, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/65572/185-47-cm-philips-193v5lsb2-hd-led

DELL KB522
DELL KB522, мултимедийна, 2-портов USB хъб, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/65571/dell-kb522

iPhone 4S нов
Tърсите къде да си купите новият нов Айфон 4с на достъпна цена ? Shtepsel.bg e най-добрият интернет магазин за целта
! Гарантирано качество, посетете ни
http://obiavidnes.com/obiava/65570/iphone-4s-nov

A4Tech KD-600L
A4Tech KD-600L, подсветка, slim, мултимедийна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/65569/a4tech-kd-600l
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Детективска Агенция Дискрет-БУРГАС СИНЕМОРЕЦ СОЗОПОЛ ПОМОРИЕ
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.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/65568/detektivska-agenciya-diskret-burgas-sinemorec-sozopol-pomorie

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
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/65567/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075

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/65566/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/65565/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/65564/sigurna-rabota
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Нотариус Сашка Стоюва Витанова
"Нотариус Сашка Стоюва Витанова предлага всички нотариални услуги на територията на град Разлог.
За контакти: гр.Разлог, с. Бачево, ул. Димитър Благоев 1; тел:0747/80185
"
http://obiavidnes.com/obiava/65563/notarius-sashka-stoyuva--vitanova

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/65562/30-50-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/65561/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/65560/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Най-добрите туристически оферти от bgbooking.net
Екскурзии в България и чужбина както и уникално преживяване : яхтинг по кристалните води на Гърция.
www.bgbooking.net. Платформата е собственост на Класик Холидей
http://obiavidnes.com/obiava/65559/nay-dobrite-turisticheski-oferti-ot-bgbookingnet

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/65558/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
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има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/65557/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/65556/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/65555/sigurna-rabota

Частен Детектив ,Предлага Детективски услуги от Професионална Детективска Агенция !
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
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ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/65554/chasten-detektiv-predlaga-detektivski-uslugi-ot-profesionalna-detektivska-agenci

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
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://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/65553/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413

Съвет към клиентите за избор нa детективска агенция!
Уважаеми клиенти,
Водени от емоциите си често прибързвате с избора на детективи.
Поради зачестили оплаквания от клиенти за детективски измамници
Ние членовете на Детективска Колегия Ви съветваме да обръщате
внимание на следните неща при избора си на детектив или
детективска агенция:
1 Проверявайте дали детектива или детективската агенция
разполага с офис,което гарантира,че ще Ви предложи
дискретна среща,а не по кафенета и бензиностанциИ с което
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рискувате да бъдете измамени.
2 Изисквайте легитимация от детектива/служебна карта с номер и
значка с номер/,за да знаете с кого говорите и кой е той.
3 Проверявайте дали детектива или детективската агенция имат
реален сайт в интернет,където детайлно са посочени не само
услугите,а и подробни данни за контакти/адрес на офис,имена
и телефони.
4 Проверявайте дали могат да Ви издадат необходимият платежен документ
и да Ви предложат да подпишете договор.
Обръщайки внимание на тези няколко съвета вероятността да попаднете
на детективи измамници и да останете излъгани се свежда до минимум!
http://obiavidnes.com/obiava/65552/syvet-kym-klientite-za-izbor-na--detektivska-agenciya

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/65551/30-50-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/65550/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/65549/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
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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/65548/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

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

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
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/65547/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi
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Бензинови четиритактови генератори з
Бензинови четиритактови генератори за монофазен и трифазен ток с електрически стартер,мощност 3.5 KW, въздушно
охлаждане,двигател 7 HP /конски сили/,AVR - стабилизатор на напрежението.Генератора е оборудван с акумулатор и
дистанционно управление.Има и ръчно/камшично/ запалване.Разход на гориво-0.350 литра бензин за 1киловатчас. Нивото
на шума е 69-72dB.Изходи за 3 броя за 220 V, 1 брой за 380 V и 1 брой 12 V.Размерите му са:височина 45см.,ширина 45см.и
дължина 60см. Тегло-43кг.За количества отстъпки.Генератора е оборудван и дистанционно управление.Разгледайте
всички артикули които предлагаме на нашият електронен магазин който се намира на адрес:www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/65546/benzinovi-chetiritaktovi-generatori-z

Отслабнете 100% ефективно с уникалният продукт - РЕДУКТАН
Редуктан е революционен натурален продукт за отслабване, който е изпитан и доказва своята 100% ефективност при
95% от неговите потребители!
Напълно натурален продукт съставен изцяло на билкова основа с доказано качество и резултат!
За контакти: http://www.reductan.com/
http://obiavidnes.com/obiava/65545/otslabnete-100-efektivno-s-unikalniyat-produkt---reduktan

БЕНЗИНОВ Мофозен Генератор 3,5 KW, СТАРТЕР И ДИСТАНЦИОННО
Предлагаме на Вашето внимение нови бензин-газ четиритактови генератори "BULPOWER" за монофазен ток,
максимално замерена мощност 3,5 KW, постоянно отдадена мощност - 3 kW, материал: мед/ротор и статор/, въздушно
охлаждане, двигател: GX360- пълно копие на HONDA( 7 HP конски сили), работна честота: 50 Hz. Вграден AVR /
Automatic Voltage Regullator / - вградена платка за автоматично регулиране и стабилизиране на напрежението,
автоматичен предпазител против претоварване на генератора.Запалване:Генератора е оборудван с акумулатор,
дистанционно управление и магнетен стартер. Има 2 броя изходи за 220 V и един изход за 12 V. Нивото на шума е
69-72dB.Размерите му са: дължина 60см., ширина 45см. и височина 45см. Тегло- 48кг. Поддържаме всички резервни части
/без изключение/ на склад. Генераторите са идеални за аварийно захранване на еднофамилни къщи и вили. Доставяме
навсякъде в страната по куриер с наложен платеж/цената на доставката за цяла България е до 35 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.
http://obiavidnes.com/obiava/65544/benzinov-mofozen-generator-35-kw-starter-i-distancionno

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/65543/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

ИНВЕРТОРЕН ГЕНЕРАТОР ЗА ТОК 2.2 KW - 790 лева
2200i е идеален за разнообразни развлечения на открито и вътрешни приложения. Вградената инвертерна технология
предлага ненадмината мощност и стабилност в преносим генератор. Енергията се управлява от специален
микропроцесор, което го прави отличен за захранване на компютри и други чувствителни към електрическо оборудване
системи . 2200i е с функция EcoThrottle, която предлага отлична икономия на гориво чрез включването на товар, които
определя скоростта на контрола за управление. Той автоматично регулира скоростта на двигателя до оптималното
ниво. Нисък шум и отличен дизайн произвежда само 52 db от 7 метра, което е еквивалентно на нивото на шум в типичен
бизнес офис.2200i има възможност за паралелна работа с друг 2200i и магат да бъдат свързани в паралел за да
предоставят двойно по-голяма мощност. Технически данни Генератор Максимална мощност 2000 W Номинална мощност
1800 W Постоянна мощност 1900 W Постоянен ток 7 A Фази 1 Напрежение 230 V Фактор на мощност 1 Честота 50 Hz
Напрежение на зареждане 12 V Ток на зареждане 8 А Външен тип Затворен Двигател Тип на двигателя HONDA 4 такта
бензин Модел на двигателя GXH100 Брой цилиндри 1 Работен обем 98 cc/ 2.5 HP Стартиране ръчно Охлаждане въздушно
Разход на гориво при 100% 0.4л / час Непр. работа с един рез. 10 часа Вместимост на резервоара 4,1 литра Вместимост
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на картера 0,6литра Ниво на шум при 7м 52 dB Габарити Д Х Ш Х В 510 Х 290 Х 425 мм Тегло 21 кг Допълнителна
информация Паралелно свръзване - да. Автоматичен старт - не. Авт.рег. на напрежението - да. Защита от ниско ниво на
масло - да.
http://obiavidnes.com/obiava/65542/invertoren-generator-za-tok-22-kw---790-leva

ИНВЕРТОРНИ MIG-MAG заваръчни MIG180
ИНВЕРТОРНИ MIG-MAG заваръчни апарати MIG180 с вградено телоподаващо устройство за черни метали
MIG-MAG/CO2/ ИНВЕРТОРНИ заваръчни апарати MIG180 с вградено телоподаващо устройство. С тях се заваряват
всички черни метали, алуминий, неръждавейка, чугун, бронз и месинг. Окомплектовани са с ръкохватка за МИГ/МАГ
заваряване, щипка маса, маска и чукче с четка. Регулиране на заваръчния ток/плавно/ 30-180 ампера, монофазни/220V/
Захранваща мощност: 5,2 kVA, Степен на защита: IP21. Работи с тел размери 0.6 и 0.8 мм. и с ролки от 1 и 5кг. Тегло 13 кг. без ролка. Размери Д/Ш/В : 52/31/43см. Предназначен е за ремонтни и сервизни дейности. Поради малкия си размер,
тегло и широкия спектър на заваряване/заварява почти всички видове метал/е удобен и за монтажни заварки. Доставка в
цялата страна с куриер и наложен платеж.
http://obiavidnes.com/obiava/65541/invertorni-mig-mag-zavarychni-mig180

Телоподащо MAG 180 - 350 ЛЕВА
MIG-MAG/CO2/ заваръчни апарати MAG180 с вградено телоподаващо устройство. С тях се заваряват всички черни
метали, алуминий, неръждавейка, бронз, месинг и др. Окомплектовани са с ръкохватка за МИГ/МАГ заваряване, щипка
маса, маска и чукче с четка, регулиране на напрежението 10-180А, монофазни/220V/, Захранваща мощност: 5,2 kVA,
Степен на защита: IP21. Работи с телове размери 0.8 и 1.0 мм.Тегло – 25 кг,размери Д/Ш/В : 61/37/45см. Предназначен е
за ремонтни и сервизни дейности. Поради малкия си габарит и широкия спектър на заваряване/заварява почти всички
видове метал/ е удобен и за монтажни заварки. Разполагаме със специализиран гаранционен и следгаранционен сервиз.
*При покупка на 2 броя заваръчни апарати ПОЛУЧАВАТЕ бонус- напълно автоматична, 100 % соларна заваръчна маска.
http://obiavidnes.com/obiava/65540/telopodashto-mag-180---350-leva

Бензинова резачка - Моторен трион ВИКИ - 75 лева
Това е машина за различни дейности с отлична динамика на двигателя, здрава метална конструкция и странично
обтягане на веригата. Снабдена е с антивибрационна система на тампони като горивният резервоар заедно с
ръкохватките е отделен от корпуса и режещия апарат, за допълнително намаляване на вибрациите. Регулируема
маслена помпа и пластмасов въздушен филтър с дълъг живот. Двигател: бензинов - двутактов, въздушно охлаждане,
един цилиндър. Обем двигател: 53 куб. см. Мощност: 3 конски сили Обороти на празен ход: 2800 об./мин. Максимални
обороти: 12000 об./мин. Дължина на шината: 40 см. Омасляване масло/бензин: 1:50 /1 л бензин А95H: 20 мл двутактово
масло/ Обем бензинов резервоар: 500 мл Обем маслен резервоар: 250 мл Тегло: 5.2 кг.
http://obiavidnes.com/obiava/65539/benzinova-rezachka---motoren-trion-viki---75-leva

Инверторен електрожен MMA 200L
Електрожените от тази серия са изключително олекотени и притежават отлични заваръчни характеристики. 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
стоманени, алуминиеви нераждавейки и др.с дебелина до 5mm. Моделите ”VIKI-MMA200L” са апарати за прецизни и
професионални заварки 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:
8кг. Размери: височина 22см, широчина 16см, дължина 36см Степен на защита IP 21 Входяща мощност- 7,1 (KVA)
Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, маска и аксесоари.Разгледайте всички артикули които
предлагаме на нашият електронен магазин който се намира на адрес:www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/65538/invertoren-elektrojen-mma-200l

Инверторен електрожен MMA 200L
Електрожените от тази серия са изключително олекотени и притежават отлични заваръчни характеристики. 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
стоманени, алуминиеви нераждавейки и др.с дебелина до 5mm. Моделите ”VIKI-MMA200L” са апарати за прецизни и
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професионални заварки 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:
8кг. Размери: височина 22см, широчина 16см, дължина 36см Степен на защита IP 21 Входяща мощност- 7,1 (KVA)
Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, маска и аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/65537/invertoren-elektrojen-mma-200l

ЕЛЕКТРОЖЕНИ + АРГОН С ДИГИТАЛЕН ДИСПЛЕЙ
Предлагаме на Вашето внимание нови инверторни електрожени WSM-200. Могат да се използват както за ръчно
електродъгово заваряване така и за заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените
са изключително олекотени, притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове
електроди (рутил стандартен, неръждаем, чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 4мм.включително Вградени
функции: HOT START - за облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC
FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с
дебелина до 4mm., включително и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на
заварката както при черни, така и при цветни метали. Моделите ”WSM-200” са апарати за ММА и ТИГ- електродъгово
заваряване и заваряване с волфрамов електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става
много лесно, посредством ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ: Дигитален дисплей за използваната моментна
мощност. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток
/А/: 20-200А Тегло бруто: 9кг. Размери: височина 31см.;широчина 16см.;дължина 40см. Олекотен неметален (пластмасов)
кожух. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при 100%
натоварване/200А/: ММА-28V/TIG-18V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова
ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари.Разгледайте всички артикули които предлагаме на нашият
електронен магазин който се намира на адрес:www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/65536/elektrojeni--argon-s-digitalen-displey

ЕЛЕКТРОЖЕНИ + АРГОН С ДИГИТАЛЕН ДИСПЛЕЙ
Предлагаме на Вашето внимание нови инверторни електрожени WSM-200. Могат да се използват както за ръчно
електродъгово заваряване така и за заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените
са изключително олекотени, притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове
електроди (рутил стандартен, неръждаем, чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 4мм.включително Вградени
функции: HOT START - за облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC
FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с
дебелина до 4mm., включително и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на
заварката както при черни, така и при цветни метали. Моделите ”WSM-200” са апарати за ММА и ТИГ- електродъгово
заваряване и заваряване с волфрамов електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става
много лесно, посредством ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ: Дигитален дисплей за използваната моментна
мощност. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток
/А/: 20-200А Тегло бруто: 9кг. Размери: височина 31см.;широчина 16см.;дължина 40см. Олекотен неметален (пластмасов)
кожух. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при 100%
натоварване/200А/: ММА-28V/TIG-18V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова
ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/65535/elektrojeni--argon-s-digitalen-displey

Инверторен електрожен TIG/MMA 250 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
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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.Разгледайте всички артикули които предлагаме на нашият
електронен магазин който се намира на адрес:www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/65534/invertoren-elektrojen-tigmma-250-s-argon--

Инверторен електрожен TIG/MMA 250 с АРГОН - 350 ЛЕВА
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.Разгледайте всички артикули които предлагаме на нашият
електронен магазин който се намира на адрес:www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/65533/invertoren-elektrojen-tigmma-250-s-argon---350-leva

БЕНЗИНОВ ХРАСТОРЕЗ С ЦЯЛ ПРЪТ Тип на двигателя: Едноцилиндров, бензинов, двутактов, въздушно охлаждане. Обем на цилиндъра: 42.7cc (кубика)
Мощност: 1.5 KW при 6500 в минута.Конски сили: 2.0.Специфичен разход на гориво: 610 g/kWh. Обороти на празен ход:
3200 в минута.Обороти при които се включва центробежния съединител: 4800 в минута.Максимални обороти: 8500 в
минута.Начин на стартиране: ръчно. Обем бензинов резервоар: 1100 мл. Ширина на косене с метален нож:
25.5см.Ширина на косене с корда: 43см.Диаметър на кордата: 2.4мм.Диаметър на тръбата/пръта: 26мм.Съотношение
на Бензин с Двутактово масло: 40:1 (25мл. за 1л. бензин)Омасляване масло/бензин: 1:25 - (1 литър бензин A95h се смесва с
25 мл. двутактово масло).Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек.Ниво на звуково налягане: 92
децибела(Lpa=92db(A)K=3 db(A))Ниво на мощността на шум: 107 децибела (Lwa=107db(A))Опаковка: 2 части’.Тегло с
празен резервоар: 5.8 кг.Тегло на целия комплект: 9.0 кг.Комплекта включва:бензинов храсторез, кордова глава, тризъб
диск и презраменен колан за лесна употреба.Разгледайте всички артикули които предлагаме на нашият електронен
магазин който се намира на адрес:www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/65532/benzinov-hrastorez-s-cyal-pryt--

БЕНЗИНОВ ХРАСТОРЕЗ С ЧУПЕЩ ПРЪТ
Професионални бензинови косачки /храсторези/ със каска за косене на груби треви, издънки и храсти. Доставя се в
комплект с кордова глава и тризъб метален диск с ф 255 мм за косене на треви. Има центробежен съединител, помпа за
подкачване на горивото при първоначално стартиране. Може да се слагат циркулярни дискове за почистване на издънки и
млади дървета с диаметър до 5-6 см. Мощен и с висок въртящ момент. Храстореза има и темпомат - за поддържане на
еднаква скорост на мотора при рязане-не е нужно постоянно да се дава газ с ръката.Към стандартното оборудване на
косачката в комплекта допълнително има самар с предно закопчаване, повдигаща кука за лесна употреба на уреда без
излишно натоварване.Косачката се предлага на едро и дребно. Важно::Уважаеми клиенти в онлайн пространството са
се появили некоректни търговци и фирми които се стремят да ви заблудят, че имат самара, а всъщност изпращат
обикновен колан необезопасен и нефункционален.Моля бъдете предпазливи и се убедете, че наистина в комплекта ви се
изпраща самара с опцията която предлага всяка куриерска фирма – отвори и провери.Бъдете внимателни. - Двигател:
бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов. - Обем двигател: 42.7 куб. см. - Мощност: 1.7кв /2.2 конски
сили/ - Обороти: 6500 об./мин. - Максимални обороти: 8000 об./мин. - Диаметър на ножа: 255 мм - Омасляване
масло/бензин: 1: 50 /1 л бензин А98H: 20 мл двутактово масло STIHL/ - Обем бензинов резервоар: 1.2 л - Ниво на
вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек
http://obiavidnes.com/obiava/65531/benzinov-hrastorez-s-chupesht-pryt
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БЕНЗИНОВ ХРАСТОРЕЗ С ЧУПЕЩ ПРЪТ + КАСКА
Професионални бензинови косачки /храсторези/ със каска за косене на груби треви, издънки и храсти. Доставя се в
комплект с кордова глава и тризъб метален диск с ф 255 мм за косене на треви. Има центробежен съединител, помпа за
подкачване на горивото при първоначално стартиране. Може да се слагат циркулярни дискове за почистване на издънки и
млади дървета с диаметър до 5-6 см. Мощен и с висок въртящ момент. Храстореза има и темпомат - за поддържане на
еднаква скорост на мотора при рязане-не е нужно постоянно да се дава газ с ръката.Към стандартното оборудване на
косачката в комплекта допълнително има самар с предно закопчаване, повдигаща кука за лесна употреба на уреда без
излишно натоварване.Косачката се предлага на едро и дребно. Важно::Уважаеми клиенти в онлайн пространството са
се появили некоректни търговци и фирми които се стремят да ви заблудят, че имат самара, а всъщност изпращат
обикновен колан необезопасен и нефункционален.Моля бъдете предпазливи и се убедете, че наистина в комплекта ви се
изпраща самара с опцията която предлага всяка куриерска фирма – отвори и провери.Бъдете внимателни. - Двигател:
бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов. - Обем двигател: 42.7 куб. см. - Мощност: 1.7кв /2.2 конски
сили/ - Обороти: 6500 об./мин. - Максимални обороти: 8000 об./мин. - Диаметър на ножа: 255 мм - Омасляване
масло/бензин: 1: 50 /1 л бензин А98H: 20 мл двутактово масло STIHL/ - Обем бензинов резервоар: 1.2 л - Ниво на
вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек
http://obiavidnes.com/obiava/65530/benzinov-hrastorez-s-chupesht-pryt--kaska

Детективска агенция Авалон-24ч. дискретни,качествени,професионални 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/65529/detektivska-agenciya-avalon-24ch-diskretnikachestveniprofesionalni-detektivski-u

0877696928
-Частен
Търново,Пловдив,Бургас

Детектив

-

Детективска

Агенция

Инкогнито-Велико

Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
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услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/65528/0877696928--chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito-veliko-tyrnovoplovd

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-Пловдив
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
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://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/65526/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-plovdiv

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
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Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/65525/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/65524/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

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

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

Ремонт на покриви - в цялата страна
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
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.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/65523/remont-na-pokrivi---v-cyalata-strana

Строителни услуги - Груб строеж
-покривни ремонти.
-дървена конструкция.-(тавански,барбекю,навеси,нов покрив и др.)
-смяна на водосточни тръби и улуци.-(алпинисти)
-пренареждане на керемиди.
-отстраняване на течове.
-хидроизолация.
-теракот,фаянс,камък и др.
-стеннаизолация.
-топлоизолация.-(алпинисти)
-груб строеж,кофраж,зидария.
-всякакви замазки,мазилки,шпакловки.
-всякакво боядисване.-(алпинисти)
-всякакви довършителни ремонти.-(алпинисти)
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/65522/stroitelni-uslugi---grub-stroej

Хидроизолация
хидроизолация с български и вносни материали.
залепване на битумни керемиди върху OSB.
отстраняване на течове
всякакви довършителни ремонти
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/65521/hidroizolaciya

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/65520/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/65519/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/65518/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Експресни куриерски услуги за минути
Предлагам куриерски услуги с колела за град София. Експресни доставки под един час за София-център.
Цени за доставките:
- нормална доставка (до края на деня) - 4 лева;
- бърза доставка (до 90 минути) - 6 лева;
-експресна (до 45 минути) - 9 лева;
За повече информация: http://xn--c1adibbhcj4bclcshc.com/ или на телефон 0895 411827.
http://obiavidnes.com/obiava/65517/ekspresni-kurierski-uslugi-za-minuti

Детективска агенция "СТАР" - 0885350440 Варна Русе Бургас Шумен Велико Търново
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
starinvestigator@gmail.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/65516/detektivska-agenciya-star---0885350440--varna-ruse-burgas-shumen-veliko-tyrnovo

Детективска агенция "СТАР" - 0885350440 Варна Русе Бургас Шумен Велико Търново
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
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- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
starinvestigator@gmail.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/65515/detektivska-agenciya-star---0885350440--varna-ruse-burgas-shumen-veliko-tyrnovo

„Ценкор” ЕООД – гр. София
Тоалетни продукти и хигиенни хартии предоставя Ценкор ЕООД. Заредете с тоалетна хартия Линда или Стиви,
фирмени салфетки, кухненски ролки, мокри кърпички, дамски превръзки, бъркалки за напитки.София, ул. Добровски 9, 0888
326 551, http://cenkor.com/
http://obiavidnes.com/obiava/65514/cenkor-eood--gr-sofiya

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН
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/65513/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Детективска Агенция Дискрет-БУРГАС СИНЕМОРЕЦ СОЗОПОЛ ПОМОРИЕ
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.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/65512/detektivska-agenciya-diskret-burgas-sinemorec-sozopol-pomorie

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
Особено подходящ както за заведения и търговски обекти, така също и за собствената ви градина или тераса.
Осигурете комфорта си през летните жеги!
Вентилаторът, произвеждащ водна мъгла осезателно понижава околната температура, повишава влажността,
спомага за прогонването на нежеланите насекоми, отстранява прах и вредни частици във въздуха.
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Посредством ултразвук, този иновативен модел вентилатор превръща водата в мъгла с големина на микрокапката до 3
микрона.
Образуваните микрокапки поглъщат топлинната енергия от въздуха и се изпаряват.
Температурата се понижава с до 8°C. Създава се приятен хладен бриз.
Колкото по-горещ и сух е обкръжаващия въздух, толкова по-интензивно е изпарението, a съответно и охлаждането.
Гаранционен срок: 12 месеца
Произход: Китай
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/65511/ventilator--s-vodna-mygla

Курсове за кандидат-студенти
ИНТЕРЛОГОС

и

МАТУРА

по

философия

в

Образователен

център

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по философия в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ:
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/65510/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-filosofiya-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/65509/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik-v-obra

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;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
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традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/65508/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-geografiya-v-obrazovatelen-centyr-interl

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/65507/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-biologiya-i-himiya-v-obrazovatelen-centyr

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/65506/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-bylgarski-ezik-i-literatura-v-interlogo

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/65505/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-istoriya-v-obrazovatelen-centyr-interlog

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;
осигурени учебни материали;
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удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/65504/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-matematika-v-obrazovatelen-centyr-inter

СЧЕТОВОДНА АГЕНЦИЯ "ПРИМА СЕЛЕКТ
І. Счетоводство:Цялостна организация на документооборота на фирмата и осчетоводяване съгласно действащата
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/64589/schetovodna-agenciya-prima-selekt

ДА СЕЛЕКТ-ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ
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/65503/da-selekt-detektivska-agenciya

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/64699/da-selekt-detektivska-agenciya

Счетоводни услуги и обслужване от Accessacc.net
Счетоводна къща „Accessacc” ще се погрижи за управлението на Вашия бизнес, за финансовото и мениджърското
управление на Вашата компания. Предлагаме следните счетоводни услуги – пълно текущо абонаментно счетоводно
обслужване, изготвяне на междинни и годишни финансови отчети, консултации по данъчно законодателство, финансови
въпроси по управление на фирмата, труд и работна заплата - ТРЗ, както и социално, здравно и пенсионно осигуряване.
Предлагаме също така финансови анализи – анализ на финансовата дейност, анализ на инвестиционна дейност, анализ на
оперативна дейност, както и консултации свързани с данъчните разходи. Без значение дали Вашата фирма е малка или
голяма, тя има нужда от управление и ние от Счетоводна къща „Accessacc” ще се погрижим по най-ефективния начин за
подобряване на Вашия бизнес. За повече информация за нашите услуги посетете http://accessacc.net/
http://obiavidnes.com/obiava/65502/schetovodni-uslugi-i-obslujvane-ot-accessaccnet

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
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http://obiavidnes.com/obiava/65501/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/65500/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/65499/sigurna-rabota

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/65498/30-50-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/65497/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/65496/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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.
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Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи
се
на
2000
оборота
в
минута
и
събираща
отпадъците
от
http://www.miramarket.net/product/428/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper.html
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.

3

страни.

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
www.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/65495/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Целулес МД
Целулес МД
Новия вакуумен масажор Целулес МД
Целулес МД е система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и масажни ролери,
които ще сложат край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Три функции са съчетани в един компактен уред!
масаж
вакуум
светлина
Тайната на Целулес МД е в неговото тройно действие! което едновременно унищожава
мазнините и целулита в дълбочина, а кожата става нежна и подмладена!
Целулес МД е високоефективна система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и
масажни ролери, която ще сложи край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Тайната на Целулес МД е в неговата тройна функция на действие:
масаж
вакуум
светлина
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/65494/celules-md

Вулканични камъни
Вулканични камъни
Релакс с горещи вулканични камъни ! Масажът с горещи камъни (стоун терапия),
е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване. При контакт с тялото предварително затоплените гладки
лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия,
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добро здраве и душевна хармония. В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни?
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/65493/vulkanichni-kamyni

Найсер Дайсер Кухненско ренде
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/65492/nayser-dayser-kuhnensko-rende

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/65491/masajna-masajirashta-sedalka

Пирински Бор в София
Висококачествено обзавеждане от Пирински Бор. Сигурни офис продукти на уникални цени в София. Можете да ни
откриете в магазинът ни в Младост.

Страница 68/117

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

28.07.2013

http://obiavidnes.com/obiava/65490/pirinski-bor-v-sofiya

Logitech G700s Rechargeable Gaming Mouse
Logitech G700s Rechargeable Gaming Mouse, безжична, лазерна (200-8200dpi), 13 програмируеми бутона, компактен USB
приемник
http://obiavidnes.com/obiava/65489/logitech-g700s-rechargeable-gaming-mouse

Вътрешни ремонти в Ловеч
Вътрешни ремонти в Ловеч от Алера Сървисис ООД – 0876 35 39 39! Строителни услуги от А до Я в Ловеч и областта,
строителни ремонти в Ловеч на най-ниските цени на пазара единствено и само от Алера Сървисис ООД – ние се грижим
за Вашия уют и комфорт! Вътрешни ремонти: зидарии, мазилки, замазки, шпакловки, бояджийски услуги, фаянс,
теракота, лепене на всякакви плочки, гранитогрес, гипсокартон на стени и тавани, вътрешни топлоизолации, лепене на
тапети, къртачни услуги. Външни ремонти: ремонт на покриви, топлоизолации, хидроизолации, обръщане на врати и
прозорци, реставриране на стари сгради – външно и вътрешно. Строителство от основи до ключ.
http://obiavidnes.com/obiava/65488/vytreshni-remonti-v-lovech

Топлоизолации и хидроизолации в Ловеч
Топлоизолации и хидроизолации в Ловеч – 0876 35 39 39. Саниране в Ловеч на най-ниски цени от Алера Сървисис ООД –
най-добрият избор за Вашия дом! Топлоизолация в Ловеч - алпинистки способ и работа на скеле! Хидроизолация в Ловеч
на: покриви, основи, стени и бетон!
http://obiavidnes.com/obiava/65487/toploizolacii-i-hidroizolacii-v-lovech

Ремонт на покриви в Ловеч
Ремонт на покриви в Ловеч - 0876 35 39 39. Покривни ремонти в Ловеч от Алера Сървисис ООД. Най-ниските цени на
пазара! Безплатен оглед! 0876 35 39 39! Денонощно!
http://obiavidnes.com/obiava/65486/remont-na-pokrivi-v-lovech

Пътна Помощ - Пловдив 0887 90 55 88
Лицензирана фирма за Пътна Помощ за град Пловдив и цялата страна.Цени по договаряне.Подробности за нас на
адрес:http://patnapomo6t.com
http://obiavidnes.com/obiava/65485/pytna-pomosht---plovdiv-0887-90-55-88

Раница TARGUS Essential Laptop Backpack 16" (TSB023EU)
Раница TARGUS Essential Laptop Backpack 16" (TSB023EU), до 16" (40.64 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/65484/ranica-targus-essential-laptop-backpack-16-tsb023eu

Курсове и частни уроци за матура в София
Курсове за матура в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Частни уроци за матури в София и областта на
атрактивни цени от 6 до 14 лв. Индивидуални и в група! Посетете ни на официалната ни уеб-страница:
http://kursovezavseki.wix.com/kursove !
При нас можете да се подготвите пълноценно за следните зрелостни изпити: матура по български език /езикова култура/
и литература в София - 0894 850 660, матура по математика в София - 0894 850 660, матура по география в София 0894 850 660, матура по история в София - 0894 850 660, матура по английски, немски, испански, френски, италиански и
руски език в София - 0894 850 660, матура по химия в София - 0894 850 660, матура по биология в София - 0894 850 660,
матура по философия в София - 0894 850 660.
Подготовката включва: преподаване, решаване на тестове,придобиване на умения за разработване на теми, отговор на
въпроси в писмен вариант, симулиране на зрелостен изпит в реална обстановка.
http://obiavidnes.com/obiava/65483/kursove-i-chastni-uroci-za-matura-v-sofiya

Курсове по биология в София
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Курсове по биология в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Частни уроци по биология в София и областта на
атрактивни цени от 6 до 14 лв. Индивидуални и в група! Подготовка за матурата по биология. Кандидатстудентски
курсове
по
биология
за
всички
ВУЗ-ове.
Посетете
ни
на
официалната
ни
уеб-страница:
http://kursovezavseki.wix.com/kursove !
http://obiavidnes.com/obiava/65390/kursove-po-biologiya-v-sofiya

Раница TARGUS Drifter 16" (TSB238EU)
Раница TARGUS Drifter 16" (TSB238EU), до 16" (40.64 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/65482/ranica-targus-drifter-16-tsb238eu

Епилатор -Verseo eGlide Roller -епилация в дома
Епилатор -Verseo eGlide Roller -епилация в дома
Въвеждане на eGlide е първата система Verseo Roller в света с Електролиза . Неговата технология разполага с
механизъм, който разпределя равномерно леко и безболезнено галваничен ток по кожата ви , който прониква и
унищожава фоликулата на косъма .
Първия валяк в света с електролизна система в домашни условия, за епилация , безболезнено премахва 4 -широки области
на нежелано окосмяване
Неговата технология разполага с механизъм, който разпределя равномерно леко и безболезнено галваничен ток по
кожата ви , който прониква и унищожава фоликулата на косъма .
Клиничните тестове показват ,че тази технология окончателно премахва окосмяването без болка или белези, свързани с
електролизата . Валяка на епилатора отделя електрическа енергия, която реагира с включен проводящ гел, за да
унищожи дермата папила - основа на растежа на косъма, в основата на фоликула.
EGlide премахва нежеланото окосмяване у дома безопасно и безболезнено. Verseo eGlide използва същата технология,
използвана от специалисти в салоните и спа-центрове . Verseo eGlide е чудесен избор за безболезнено и трайно
обезкосмяване. Просто се плъзгат върху проблемните области , независимо дали по тялото или лицето, за премахване на
нежеланото окосмяване. Няма нужда от тампони. Повтарящи се цикли за лечение в крайна сметка ще спре
окосмяването на всички части заедно . Кажете сбогом на нежеланото окосмяване по лесния начин, без кола маска и
бръснене, събуждайте се с копринено гладка кожа всеки ден .
С електролизната система на Verseo eGlide Roller епилатор, всичко е въпрос на личен избор, дали искате по свой вкус, в
собствения си дом да извършите безболезнено и ефикасно обезкосмяването от което имате нужда . Създадете си
график и нека eGlide свърши останалото! Идеален за по-големи площи по ръцете, подмишниците, бикини линията и
краката, електролизният епилатор е с размера на електрическа самобръсначка и е също толкова лесен за маневриране.
Цена 219лв
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/65481/epilator--verseo-eglide-roller--epilaciya-v-doma

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-0877696928
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
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в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/65480/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-0877696928

Детективска Агенция Бургас Фокс-Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- 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/65479/detektivska-agenciya-burgas-foks-chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Раница Lenovo Sport Backpack
Раница Lenovo Sport Backpack, червена, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/65478/ranica-lenovo-sport-backpack

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

Страница 71/117

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

28.07.2013

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/65477/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/65476/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

Раница HP Business Backpack
Раница HP Business Backpack, до 17.3" (43.94 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/65475/ranica-hp-business-backpack

VIP Инсайтинг интензивно дишане (IBI) 07-08.08.2013
Дишай и промени живота си!
Заповядайте на:
7 и 8 август - 19 часа
(резервна дата 9 август - 19 часа)
МОЩНА ДИХАТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТЯЛОТО И ПСИХИКАТА И
РАЗКРИВАНЕ НА ПЪЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА
ЛИЧНОСТТА
Какво е InSighting може да прочете още по темата:
http://www.insighting.bg
http://www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/65474/vip-insayting-intenzivno-dishane-ibi-07-08082013

Gigabyte P85-D3
Gigabyte P85-D3, B85, LGA1150, DDR3, PCI-E 3.0 (CF) (HDMI), SB7.1, Lan1000, 4xSATA 6Gb/s, 2xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/65473/gigabyte-p85-d3

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
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време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/65472/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/65471/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/65470/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/65469/sigurna-rabota

Община Криводол
Община Криводол принадлежи към Област Враца и е разположена в северозападната част на България. Площта й е 326
km
http://obiavidnes.com/obiava/65468/obshtina-krivodol

Gigabyte Z87P-D3
Gigabyte Z87P-D3, Z87, LGA1150, DDR3, PCI-E 3.0 (CF) (HDMI), SB7.1, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 4xUSB3.0,
ATX
http://obiavidnes.com/obiava/65467/gigabyte-z87p-d3

Мазилка,замаска,топло изулация.
ДАНЕВ СТРОЙ ЕООД изпълнява професионално полагане на гипсова мазилка,варо-циментова мазилка,циментова
замазка,торкрет мазилка за укрепване на стри сгради,топлоизолация,прахово боядисване.Фирмата разполага със
собствени монофазни и трифазни машини за мазилка и замазка,скеле за топлозолация и торкрет машини.Специалисти с
дългогодишен опит в строителството професионално изпълняват всеки задатен проект.Фирмата залага на доказани на
пазара материали съобразени с изискванията и очакванията на нашите клиенти и гарантира желания краен резултат.ЗА
НАС Е ВАЖНО ВИЕ ДА СТЕ ДОВОЛНИ!
http://www.danevstroi.com
http://obiavidnes.com/obiava/65466/mazilkazamaskatoplo-izulaciya

Gigabyte Q87M-D2H
Gigabyte Q87M-D2H, Q87, LGA1150, DDR3, PCI-E 3.0 (CF) (HDMI, DVI & DisplayPort), SB7.1, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID
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0,1,5,10, 2xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/65465/gigabyte-q87m-d2h

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/65463/30-50-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/65462/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/65461/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
------------------------------
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Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/65460/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/65459/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Подготовка по математика за матура и кандидатстудентски изпити в Софийския университет и
УНСС
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по математика. Обучението е целогодишно в удобно за учениците
и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
За повече информация:
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/65458/podgotovka-po-matematika-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti-v-sofiyskiya-unive

Подготовка по български език за матура и кандидатстудентски изпити в Софийския
университет и УНСС
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по български език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
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/65457/podgotovka-po-bylgarski-ezik-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti-v-sofiyskiya-u

Gigabyte Z87X-OC
Gigabyte Z87X-OC, Z87, LGA1150, DDR3, 3x PCI-E 3.0 (CF/SLi) (2x HDMI, DisplayPort), SB7.1, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID
0,1,5,10, 6xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/65456/gigabyte-z87x-oc

Немски език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по немски език. Обучението е целогодишно в удобно за учениците и
преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
За повече информация:
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Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/65455/nemski-ezik--podgotovka-za-matura

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/65454/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/65453/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/65452/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/65451/sigurna-rabota

Английски език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по английски език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
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/65450/angliyski-ezik--podgotovka-za-matura

Испански език – подготовка за матура
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Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по испански език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
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/65449/ispanski-ezik--podgotovka-za-matura

Френски език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по френски език. Обучението е целогодишно в удобно за учениците
и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на
изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12 лева на
учебен час.
За повече информация:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
тел. 02 8438363; 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/65448/frenski-ezik--podgotovka-za-matura

Италиански език – подготовка за матура
Учебен център Орбис провежда подготовка за матура по италиански език. Обучението е целогодишно в удобно за
учениците и преподавателя време и включва преговор на учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по
формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти цената е 12
лева на учебен час.
За повече информация:
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/65447/italianski-ezik--podgotovka-za-matura

Подготовка за матура
Учебен център Орбис организира подготовка за матура по английски, френски, немски, италиански, испански, български
език, математика и биология. Езиковото обучение включва граматичен преговор, решаване на тестове и писане на есе.
Часовете се провеждат в удобно за учениците и преподавателя време. Цена: 15 лева на учебен час. При двама курсисти
цената е 12 лева на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/65446/podgotovka-za-matura

Подготовка за матура и кандидатстудентски изпити
Учебен център Орбис организира подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по немски, английски, френски,
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испански, италиански, български език и математика. Езиковото обучение включва граматичен преговор, решаване на
тестове и писане на есе. Часовете се провеждат в удобно за учениците и преподавателя време. Цена: 15 лева на учебен
час. При двама курсисти цената е 12 лева на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/65445/podgotovka-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti

Gigabyte G1.Sniper M5
Gigabyte G1.Sniper M5, Z87, LGA1150, DDR3, 2x PCI-E 3.0 (CF/SLi) (2x HDMI, DVI & DisplayPort), SB7.1 Creative® Sound
Core 3D, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 4xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/65444/gigabyte-g1sniper-m5

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/65443/30-50-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/65442/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
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-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/65441/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

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/65440/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи ,качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/65439/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Бургас Несебър Созопол Равда
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/65438/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-burgas-nesebyr-sozopol-ravda

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.
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0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/65437/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

Gigabyte Z87X-UD5H
Gigabyte Z87X-UD5H, Z87, LGA1150, DDR3, 2x PCI-E 3.0 (CF/SLi) (2x HDMI, DVI & DisplayPort), SB7.1 X-Fi Xtreme
Fidelity®, 2x Lan1000, 10xSATA 6Gb/s RAID 0,1,10, 6xUSB3.0, 2x 1394a, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/65436/gigabyte-z87x-ud5h

Детска градина "Мила"
В детска градина "Мила" се обучават дечица вече повече от десет години. Тя е разположена близо до Витоша в кв.
Манастирски ливади. Ползва се собствен двор. Заниманията са целогодишни от 7:30 до 19:00 ч. Формират се три
възрастови групи. Програмата е специално подготвена според изискванията на МОН. Избираеми курсове по латино
танци, музика, народни танци и логопед. Деца от 1 до 7 години се записват целогодишно. Адрес: гр. София, кв.
Манастирски ливади, ул. Майор Павел от Кримин №5, тел.: 02/ 856-41-50, 0897/ 85 77 29, http://gradina-mila.com/.
http://obiavidnes.com/obiava/65435/detska-gradina-mila

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/65434/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

Хидрофобен ШПЕРПЛАТ ДИРЕКТЕН ВНОСИТЕЛ - 42лв
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат Планет Строй 2008 ООД предлага:
******* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
****** Вилици – поцинковани;
****** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости - внос от САЩ

ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
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www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/65433/hidrofoben-shperplat-direkten-vnositel---42lv

Водоустойчив Шперплат за кофраж - 42лв с ДДС - WWW.SHPERPLAT.COM
Най-големия Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат Планет Строй 2008 ООД предлага:
******* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
****** Вилици – поцинковани;
****** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости - внос от САЩ

ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/65432/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj---42lv-s-dds---wwwshperplatcom

Курсове за кандидатстване след 7 клас
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/65431/kursove-za-kandidatstvane-sled-7-klas

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ
Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидатстване в СУ, УНСС, УАСГ, ВТУ, ЮЗУ, ЛТУ по български език и
литература, история, география, математика, химия, биология, английски, немски, и френски език:
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
малки групи и опитни преподаватели;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
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http://obiavidnes.com/obiava/65430/kursove-za-kandidat-studenti-v-su-unss-uasg-vtu-yuzu-ltu

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ в Образователен център
ИНТЕРЛОГОС
Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ в СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага изпитана система за кандидатстване в СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ с
общообразователните предмети (български език и литература, история, философия, география, математика, химия,
биология, английски, немски и френски език):
целогодишно обучение в 140 астрономически часа и допълнителни часове за тренинг и пробни изпити;
малки групи и опитни преподаватели;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/65429/kursove-za-kandidat-studenti-v-sofiyski-universitet-v-obrazovatelen-centyr-inter

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,
философия, 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/65428/kursove-za-matura-v-obrazovatelen-centyr-interlogos

Курсове за кандидатсване в УНСС
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/65427/kursove-za-kandidatsvane-v-unss

Gigabyte G1.Sniper 5
Gigabyte G1.Sniper 5, Z87, LGA1150, DDR3, 4x PCI-E 3.0 (CF/SLi) (2x HDMI & DisplayPort), SB7.1 Creative® Sound Core 3D,
Dual-Band WiFi 802.11n, Bluetooth 4.0, 2x Lan1000, 10xSATA 6Gb/s RAID 0,1,10, 6xUSB3.0, E-ATX
http://obiavidnes.com/obiava/65426/gigabyte-g1sniper-5

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

Довършителни работи, цени, София, довършителни ремонти
Лято,2013 - Довършителни ремонти, София цени, вътрешни ремонти, на апартаменти,къщи,боядисване, пребоядисване,
освежаване, ремонтни услуги,на жилища, офиси и др. Работим само като бояджии.Предлагаме
услугата както с ваш така и с наш латекс. Работим чисто и качествено
на добри цени, до завършени окончателен вид.
Цени на място при договаряне с клиента.
Облепване опаковане,отстраняване на пукнатини
дребно поткорущено и петна от влага.
Боядисване с всики видове бои, латекс блажно лакове.
0988-966-337
http://obiavidnes.com/obiava/65425/dovyrshitelni-raboti-ceni-sofiya-dovyrshitelni-remonti

ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕТРОПОЛЕ
Охрана на горския фонд за източната част на Западна Стара планина и западната част на Централна Стара планина
осъществява Държавно горско стопанство Етрополе, Софийска област. Извършва също дърводобив, залесяване. За
контакти: тел.: 0720/2322, ул. Христо Ботев 9, dletropole@dag.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/65424/tp-dyrjavno-gorsko-stopanstvo-etropole

Провита 92
Фирма за продажба и сервиз на малогабаритна селскостопанска техника в Карлово е СД Боргоджийски и Цонев ПРОВИТА – 92. Поправя двигатели, моторни и електрически помпи, мотофрези, дърворезачки, пръскачки. Адрес: ул.
Васил Караиванов 71Б, http://www.provita.bg, 0335 98894, 0889517917.
Ремонт на малогабаритна селскостопанска техника и продажба на резервни части извършва фирма Боргоджийски и
Цонев - ПРОВИТА – 92. Поправки на мотофрези, двигатели, моторнипомпи, ел. помпи, пръскачки, дърворезачки. Гр.
Карлово, ул. Васил Караиванов 71Б, 0335 98894, 0889517917, http://www.provita.bg
http://obiavidnes.com/obiava/65423/provita-92

МДЛ Харвей
Лаборатория ХАРВЕЙ извършва изследвания както по НЗОК, така и на неосигурени пациенти срещу заплащане. Прави
микробиологични изследвания, диагностика на ТБК, серологични, клинична лаборатория, лабораторни изследвания.
Адреси: Централна лаборатория - гр.Разград, ул. В.Левски 1, ет. 4, каб. 39 и 50, гр. Кубрат, ул. Княз Борис 22, каб. 20,
www.mdl-harvei.com
http://obiavidnes.com/obiava/65422/mdl-harvey

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
- БЕЗ капене
- Без стълба
- по-малко разходи
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- по-малко време
- по-малко напрежение
Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/65421/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
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/65420/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti
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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/65419/30-50-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/65418/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

GF GT 210
GF GT 210, 1GB Gigabyte N210D3-1GI, PCI-E, DDR3, 64bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/65417/gf-gt-210

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/65416/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Фитнес уред от ново поколение, с ”ВИБРО ПЛЕЙТ” дори и Мадона извайва тялото си !
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
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Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/65415/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Водоустойчива масажираща четка за баня
Водоустойчива масажираща четка за баня
Spin Spa e водоустойчива душ четка с дръжка, която не се плъзга.
Получавате я с 5 приставки:
Приставка за масаж с гумени масажисти, вплетени в четка
Приставка гъба за нежна ексфолиация
Приставка за Микродермабразио
Приставка пемза за педикюр
Приставка четка
Работи с 3 x АА батерии/които не са включени в комплекта/ и има две скорости - високи и ниски.
Със своите вибриращи движения, Spin Spa не само почиства тялото ви, но подобрява и кръвообращението.
Подмладете кожата си , направете я свежа и спокойна!Цена 35лв
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
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/65414/vodoustoychiva-masajirashta-chetka-za-banya

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт
подочистачка

зуум,

Масажори,Виброколани,Електрическа

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Масажори,Виброколани,Електрическа подочистачка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 285 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
3 Йонизатори озонатори - 55 лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 65.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 49лв
9 Найсер Дайсер Кухненско ренде 59 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 29лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 48 лв !
13 Енергоспекстяващо за ток 29 лв
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
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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/65413/celutronyonizatoridetoksikatorpeynt-zuum-masajorivibrokolanielektricheska-p

Електронна цигара eGo-Т 1100,eGo-W 1100
Електронна цигара eGo-Т 1100,eGo-W 1100
ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА eGo-Т 1100 mAh battery - най-усъвършенстваната електронна цигара в света
за в момента - модел 2012 г.
eGo-Т - новият модел с Индикатор на батерията се счита за най-усъвършенстваната електронна цигара в света в
момента.
ego elips,Ego twist,Elips,mona,
eGo ce4 ,eGo W,eGo ce5 ,eGo ce6
За повече информация кликнете тук
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/65412/elektronna-cigara-ego-t-1100ego-w-1100

Thermaltake Commander GS-II
Thermaltake Commander GS-II, USB3.0, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/65411/thermaltake-commander-gs-ii

Thermaltake Commander GS-III
Thermaltake Commander GS-III, USB3.0, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/65410/thermaltake-commander-gs-iii

SteelSeries 6Gv2
SteelSeries 6Gv2
http://obiavidnes.com/obiava/65409/steelseries-6gv2

Слушалки SteelSeries 3H VR
Слушалки SteelSeries 3H VR, сгъваеми, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/65408/slushalki-steelseries-3h-vr

samo za maje
80 лева на час стандартен секс и френска, секса е със кондом а френската може без кондом , свършване в устата ми или
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по тялото . на мой или на твой терен. Правя и тройки както с моя приятелка, така и с твой приятел цената за троика е
200 лева за един час
http://obiavidnes.com/obiava/65407/samo-za-maje

samo za palavnici
100 на час анален секс стандартен секс и френска 80 лева на час стандартен секс и френска, секса е със кондом а
френската може без кондом , свършване в устата ми или по тялото . на мой или на твой терен. Правя и тройки както с
моя приятелка, така и с твой приятел цената за троика е 200 лева за един час 0896140964
http://obiavidnes.com/obiava/65406/samo-za-palavnici

превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/65405/prevozi-s-bus

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

Хидрофобен шперплат , водоустойчив шперплат www.shperplat.eu
МИП ГРУП ООД е директен внисител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв хидрофобен шперплат 1220 X 2440 X 21 MM - първо качество водоустойчив шперплат.
2. Черен хидрофобен шперплат 1220 X 2440 X 21 MM – първо и второ качество.
3. Черен водоустойчив шперплат 1220 X 2440 X 20 MM – второ и трето качество.
4. MEGAPLEX – най-новият продукт на българския пазар. Кафяв хидрофобен шперплат (Indonesia), размери 1220 X 2440 X
21 MM , WBP фенол лепило , TOP клас за пазара. Пробвайте за да се уверите сами. Двустранно брандирано лого
MEGAPLEX , WBP GLUE , A CLASS.
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , наличности град Варна.
Организира транспорт до клиента на най-добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
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www.MIPGROUP.eu
www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/65404/hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv-shperplat-wwwshperplateu

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/65403/30-50-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/65402/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/65401/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
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-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/65400/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/65399/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Съвет към клиентите на детективски агенции и избор на частен детектив!-Детективски услуги!
Уважаеми клиенти,
Водени от емоциите си често прибързвате с избора на детективи.
Поради зачестили оплаквания от клиенти за детективски измамници
Ние членовете на Детективска Колегия Ви съветваме да обръщате
внимание на следните неща при избора си на детектив или
детективска агенция:
1 Проверявайте дали детектива или детективската агенция
разполага с офис,което гарантира,че ще Ви предложи
дискретна среща,а не по кафенета и бензиностанциИ с което
рискувате да бъдете измамени.
2 Изисквайте легитимация от детектива/служебна карта с номер и
значка с номер/,за да знаете с кого говорите и кой е той.
3 Проверявайте дали детектива или детективската агенция имат
реален сайт в интернет,където детайлно са посочени не само
услугите,а и подробни данни за контакти/адрес на офис,имена
и телефони.
4 Проверявайте дали могат да Ви издадат необходимият платежен документ
и да Ви предложат да подпишете договор.
Обръщайки внимание на тези няколко съвета вероятността да попаднете
на детективи измамници и да останете излъгани се свежда до минимум!
http://obiavidnes.com/obiava/65398/syvet-kym-klientite-na-detektivski-agencii-i-izbor-na-chasten-detektiv-detektivs

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-0877696928
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
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http://obiavidnes.com/obiava/65397/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-0877696928

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-0888400413
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://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/65396/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-0888400413

Съвет към клиентите за избор н детективска агенция!
Уважаеми клиенти,
Водени от емоциите си често прибързвате с избора на детективи.
Поради зачестили оплаквания от клиенти за детективски измамници
Ние членовете на Детективска Колегия Ви съветваме да обръщате
внимание на следните неща при избора си на детектив или
детективска агенция:
1 Проверявайте дали детектива или детективската агенция
разполага с офис,което гарантира,че ще Ви предложи
дискретна среща,а не по кафенета и бензиностанциИ с което
рискувате да бъдете измамени.
2 Изисквайте легитимация от детектива/служебна карта с номер и
значка с номер/,за да знаете с кого говорите и кой е той.
3 Проверявайте дали детектива или детективската агенция имат
реален сайт в интернет,където детайлно са посочени не само
услугите,а и подробни данни за контакти/адрес на офис,имена
и телефони.
4 Проверявайте дали могат да Ви издадат необходимият платежен документ
и да Ви предложат да подпишете договор.
Обръщайки внимание на тези няколко съвета вероятността да попаднете
на детективи измамници и да останете излъгани се свежда до минимум!
http://obiavidnes.com/obiava/65395/syvet-kym-klientite-za-izbor-n--detektivska-agenciya

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
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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/65394/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/65393/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/65392/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/65391/sigurna-rabota

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА
"ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА заема западната част на Западните Родопи, попада изцяло
в обл. Пазарджик и покрива част от община Батак. Обхватът му е 10 990 хектара и включва няколко реки и язовири.
Природата е идеална за риболов, екотуризъм, спорт, лов, както и за пълноценна почивка. Характерна тук е късната
пролет, лятото е кратко и хладно, есента – топла, а зимата - студена и дълга с дебел сняг. Местностите „Кемера” и
„Дженевра” разкриват останки от римско време. Тук е и защитената местност „Дупката”. Резерватът е богат на
растителни и животински видове - широколистни, иглолистни дървета, билки. Обитават го всички типични за нашите
гори животни, а също и скокливите диви кози; дивечът е представен от благороден елен, глухар, сърна, дива коза, дива
свиня, лисица, мечка и заек, както и от доскоро застрашеният вид - муфлон. Гр.Батак, местност „Широка поляна”, тел.:
03553/ 21 68, e-mail: dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com.
"
http://obiavidnes.com/obiava/65389/tp-dyrjavno-lovno-stopanstvo-shiroka-polyana

ЗАМАЗКА,ТЕРАКОТ,ФАЯНС,НАСТИЛКИ,ГИПСОКАРТОН,БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ
ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ :
* ОБЛИЦОВКИ: фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор, полагане на мокет, балатум и др.
* МОНТАЖИ НА: тоалетни чинии, казанчета, умивалници, батерии, душ кабини, вани, бойлери, аксесоари , лайсни,
ревизионни отвори, вентилатори.
* БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ: шпакловки, боядисване с бял и цветен латекс, блажно боядисване, лепене на тапети,
пръскани и декоративни мазилки.
* ДРУГИ:
* ЗАМАЗКИ: Полагане на цименто-пясъчна замазка, Полагане на цименто-пясъчна замазка Полагане на армирана
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цименто-пясъчна замазка Полагане на перлито-бетонна замазка, Полагане на самонивелираща се замазка, Направа на
индустриални подове
- Монтаж на ГИПСКАРТОН-окачени тавани, преградни стени, предстенни обшивки. Интериорни решения.
- ЗИДАРИЯ- на тераси, преди монтаж на дограма; изграждане на ново разпределение на стени и др.
- УСВОЯВАНЕ на тераси към стаи.
- ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ на тераси, стени, тавани, жилища, мазета и влажни помещения.
- ОБРЪЩАНЕ на врати и прозорци след поставяне на нова дограма.
- ВиК -професионален ДЕМОНТАЖ и МОНТАЖ на всички видове водопроводни мрежи. .
- МОНТАЖ на ДОГРАМА-BRUGMAN, WEISS PROFIL, КОМАРНИЦИ, ЩОРИ.
- КЪРТЕНЕ. ИЗВОЗВАНЕ на строит. отпадъци.
- Снабдяваме с материали БЕЗ НАДЦЕНКА.
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД. Дизайнерска консултация и коректност. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И
СРОКОВЕ.
ДМ СТРОЙ ЕООД Ви предлага БОГАТИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ, ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ, за
да осъществите с лекота предстоящия Ви ремонт. Екипът ни се състои от строителен инжинер, технически
ръководител и опитни майстори, доказали качествата си на различни обекти.
Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889240656 0877670055
Вижте за повече информация на : www.stroiremont.bg
http://obiavidnes.com/obiava/65388/zamazkaterakotfayansnastilkigipsokartonboyadjiyski-uslugi

Частни уроци по математика в София
Частни уроци по математика в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Курсове по математика в София и
областта на атрактивни цени от 6 до 12 лв. Индивидуални и в група! Кандидатстване след VII клас. Решаване на задачи
за класна работа, контролни и тестове в училище. Подготовка за матурата по математика, както и за Вашия
кандидатстудентски изпит. Посетете ни на официалната ни уеб-страница: http://kursovezavseki.wix.com/kursove !
http://obiavidnes.com/obiava/65313/chastni-uroci-po-matematika-v-sofiya

30 СОУ БРАТЯ МИЛАДИНОВИ
30 СОУ Братя Миладинови е общинско средно училище – от първи до дванадесети клас. Учебният процес протича на две
смени. Материалната база на училището е добре поддържана. На разположение са три компютърни кабинета с достъп
до internet. В сградата се помещава богата библиотека, видеозала, физкултурен салон. Стол и бюфет, както и
медицински и стоматологичен кабинет са част от грижата за учениците. Адресът на учебното заведение е: София, Зона
Б5, бул. Александър Стамболийски 125-А, 02 829 2678, 02 829 2676.
http://obiavidnes.com/obiava/65387/30-sou-bratya-miladinovi

нотариус СВЕТЛОЗАР ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ
Заверки на всякакъв вид договори и сделки може да направите в кантората на нотариус Светлозар Здравков Николов. За
контакти: град Велики Преслав, ул. Александър 94, ет. 6, ап. 6, тел: 053844100.
За района на град Велики Преслав и близките населени места компетентно нотариално обслужване може да намерите в
кантората на нотариус Светлозар Здравков Николов, тел: 053844100.
http://obiavidnes.com/obiava/65386/notarius-svetlozar-zdravkov-nikolov

МБАЛ Д-Р СЕРГЕЙ РОСТОВЦЕВ
МБАЛ Д-Р СЕРГЕЙ РОСТОВЦЕВ приема болни от Момчилград и Кирково. Отделенията са АГ, неврология, хирургия,
педиатрия,
лаборатория,
рентген,
стационар.Ул.
Стефан
Караджа
1,
03631/
6206,
http://www.lechebnizavedenia.com/mbal/gradove/recl/momchilgrad/MBAL_momchilgrad.html
http://obiavidnes.com/obiava/65385/mbal-d-r-sergey-rostovcev

Верижен багер-Liebherr 904
Модел: 904
Особености:
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Цена 30 000 евро. Очаквана доставка
Техн. характеристики:
Верижен багер Liebherr 904. Марка:Liebherr. Модел: 904. Година: 2002г.
http://obiavidnes.com/obiava/65384/verijen-bager-liebherr-904

Шофьорски курсове „Авто – Бойс”
Подготовка на кандидат-шофьори за изпит пред ДАИ предлага Авто-Бойс. Школата разполага с обновен автопарк,
квалифицирани инструктори, провежда изпити за листовки, обучение за кормуване за категории AМ, A1,A2,A, В, С, D.
Повече информация тук: http://www.auto-boys.info/, ул. Добри Немиров 5, 02/826 93 39.
http://obiavidnes.com/obiava/65383/shofyorski-kursove-avto--boys

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/65382/30-50-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/65381/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/65380/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Община Девня
Община Девня е разположена на 30 км. от областния град Варна. Известна е с местността Побитите камъни, Музей на
мозайките, Девненските извори, както и етнографската колекция в с. Кипрен. Сграда на общината: гр. Девня 9162, бул.
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Съединение 78, тел. (+359) 0519 47011.
http://obiavidnes.com/obiava/65379/obshtina-devnya

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/65378/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/65377/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/65376/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/65375/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/65374/sigurna-rabota

МБАЛ ШУМЕН
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МБАЛ ШУМЕНпредлага здравни услуги в своя денонощен спешен център, както и в специализираните звенахирургия,
неврология, детско, АГ, вътрешниболести, очно, ортопедия, УНГ, лаборатория, скенер, рентген, ехографии.
www.mbal-shoumen.com
http://obiavidnes.com/obiava/65373/mbal-shumen

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ Варна
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/65372/detektivska-agenciya-star-0885350440-varna

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/65370/30-50-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/65369/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
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Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/65368/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

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/65367/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/65366/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

нотариус ПАВЛИНА НЕЙЧЕВА СИМЕОНОВА
При нотариус Павлина Нейчева може да извършите следните услуги: нотариални актове, изповядване на сделки,
договори, договори за доброволна делба и др., нотариална заверка, заверка на преписи, приемане и съхранение на
завещания, обявяване и връщане на завещания, нотариални покани, изготвяне и заверка на пълномощни, и др., прехвърляне
на собственост / МПС, консултации;
http://obiavidnes.com/obiava/65365/notarius-pavlina-neycheva-simeonova

Сатурн 2 ООД
"
Ако се нужданете от професионално и качествено обслужване за проектиране, изграждене и поддръжка на слаботокиви
и силнотокови електрически инсталации на вашия обект, то „Сатурн 2” ООД е вашият надежден партньор.
Висококвалифицираните специалисти на фирмата ни са готови да посрещнат всички изисквания на вашите конкретни
желания. "
Основната дейност на фирма „Сатурн 2” ООД е направа и ремонт на силнотокови и слаботокови електрически
инсталации. Освен това дружеството разполага и със собствен транспорт, което дава възможност за бързо и
навременно реагиране при поддръжка на електрическите инсталации във вашия обект.
http://obiavidnes.com/obiava/65364/saturn-2-ood

Джуди Димитър витанов
Основната задача на фирма „Джуди” е качествен ремонт на автомобилните глави на всеки двигател. Отчитайки
дългогодишният опит в тази сфера и употребата на водещи технологии в областта на ремонта и възстановяването на

Страница 97/117

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

28.07.2013

автомобилните двигатели, фирмата гарантира качествено обслужване на клиентите си.
http://obiavidnes.com/obiava/65363/djudi-dimityr-vitanov

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/65362/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

sleepzone.bg - МАТРАЦИ с 0 лв. ДОСТАВКА за цялата страна!
ТОП Производители - ТЕД, Magniflex, НАНИ, Dormeo, Paradise, iSleep. Цени от 109 лв.
телефон: 0700 12 760
http://sleepzone.bg/Products.aspx?maincat=31
http://obiavidnes.com/obiava/65361/sleepzonebg---matraci-s-0-lv-dostavka-za-cyalata-strana

МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ
"МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ– гр. Гоце Делчев, е лечебен център за модерна диагностика на заболявания, рехабилитация и
квалифицирано лечение. Сградата има 11 отделения и 185 стационарни места за престой. Вътрешно отделение,
неврологично отделение, хирургично, акушеро-гинекологично и т.н. Качество в лечението се постига благодарение на
приемно-консултативния кабинет и клиничната лаборатория, които се намират в диагностично-консултативния блок.
Здравният персонал е квалифициран, апаратурата модерна, базата удобна за пациентите. Болницата има договор със
Здравната каса. Повече информация изисквайте на място или по телефона: гр. Гоце Делчев, ул. Стара планина 54, 0751
602 44, 0751 602 41, http://www.lechebnizavedenia.com/mbal/gradove/recl/mbal_goce_delchev.
"
http://obiavidnes.com/obiava/65360/mbal-ivan-skenderov

Опицвет Милк
Собствено производство на краве сирене предлага мандра ОПИЦВЕТ. Фирмата работи с истинско краве мляко за
получаване на свежо качествено сирене, кашкавал, кисели млека. Базата е с адрес: с. Опицвет, тел: + 359 +7110 72 28,
+359 +888 51 87 94, http://opitsvet.com.
На пазара на млечни продукти работи фирма ОПИЦВЕТ МИЛК http://opitsvet.com, която предлага собствено произведени
краве сирене, кисело мляко, кашкавал от 100% краве мляко. Производството е на адрес: с. Опицвет, тел: + 359 +7110 72
28, +359 +888 51 87 94.
http://obiavidnes.com/obiava/65359/opicvet-milk

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
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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/65358/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

Ате пласт ООД
Фирма Ате Пласт ООД произвежда фолиа за печат и ламиниране. За този бранш ние изготвяме фолиа с много добри
оптични свойства и специални добавки, третирани и подготвени за печат. С Технофол ще имате всички необходими
качества за Вашата опаковка: блясък, прозрачност, здравина на шева, якост на пробив, свиваемост при топлинна
обработка, които ще Ви позволят отлично отпечатване на цветовете. Добрата презентация в търговската мрежа и
дългия срок на годност са основната ни цел при изготвянето и производството на фолиата за печат и каширане.
Фолиата се изготвят съобразно изискванията на клиента.
http://obiavidnes.com/obiava/65357/ate-plast-ood

Албалуна
Добре дошли в електронния свят на магазини ALBALUNA. Предлаганите от нас чанти са от най-новите колекции на
Armani Jeans, Braccialini, CapoVerso, Laura Biagiotti, Manufacture d’essai, Gian Marco Venturi, Carraro и др. Те са
изработени от естествена кожа или висококачествени екоматериали, с комбинации от лак и велур, декорации и дизайн.
Разнообразието от форми и цветове отговаря както на модните тенденции на сезона, така и на изтънчения вкус на
клиента.
http://obiavidnes.com/obiava/65356/albaluna

ЗЛАТЕН КЛАС ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ
ЗЛАТЕН КЛАС Земеделска Кооперация произвежда селскостопанска продукция във варненска област. Зърнопроизводител
на царевица, слънчоглед, пшеница, ечемик. За кореспонденция: Вълчи дол 9280, ул. Ал. Стамболийски 46, тел.: 0897994585,
051312412.
ЗЛАТЕН КЛАС Земеделска Кооперация се намира в обл. Варна и произвежда житни растения като царевица, пшеница,
ечемик, слънчоглед. Кооперацията търгува с произведената селскостопанска продукция. Пишете или позвънете на: Вълчи
дол 9280, ул. Ал. Стамболийски 46, тел.: 0897994585, 051312412.
http://obiavidnes.com/obiava/65355/zlaten-klas-zemedelska-kooperaciya

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/64700/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

СЧЕТОВОДНА АГЕНЦИЯ "ПРИМА СЕЛЕКТ
І. Счетоводство:Цялостна организация на документооборота на фирмата и осчетоводяване съгласно действащата
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
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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/65354/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/65353/da-selekt-detektivska-agenciya

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/65352/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/65351/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/65350/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/65349/sigurna-rabota

Д-р ТАНЬО СЕЧАНОВ
Д-р Таньо Сечанов приема пациенти с гуша, хиперпаратиреоидизъм, рак на щитовидната жлеза. Прегледи след
оперативна намеса, консултации и диагностика на ендокринни заболявания. Гр. София, ул. Здраве №2, Майчин дом, ет. 11,
0888 95 40 45
http://obiavidnes.com/obiava/65348/d-r-tanyo-sechanov

Страница 100/117

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

28.07.2013

Магазин екстрем
ЕКСТРЕМ СПОРТ http://www.extreme-bg.com/ е представителен магазин за туристическа екипировка и спортни стоки
вече близо десет години. Палатки, спални чували, ролери, туристически и ловни обувки, плувни шапки и очила, раници,
фитнес аксесоари, хилки за тенис на маса и ракети за бадминтон, телескопични туристически щеки, якета, полари, ски
облекла.
ЕКСТРЕМ СПОРТ http://www.extreme-bg.com/- туристически и ловни обувки ALPINA, ролери и кънки за лед TEMPISH,
палатки и спални чували HUSKY, VANGO, HIGH PEAK, раници TASHEV, туристически сандали ALPINE PRO,
туристически чорапи NORDHORN, полари DIPAMA, водоустойчиви якета и панталони MAC IN A SAC, термобельо
CRAFT и BARS.
http://obiavidnes.com/obiava/65347/magazin-ekstrem

Бред Къмпани България
ДЕМЕА е един от най-старите производители на хляб и хлебни изделия у нас с пет цеха за качествени хлебни продукти и
закуски. Адрес за кореспонденция: гр. Сливен, ул. Цар Симеон 49, 044/ 667682, 0885296727.
Един от първите производители на хлебни изделия в България е ДЕМЕА. Дружеството притежава пет хлебозавода и
търгува с хляб и различни закуски. Адрес за контакти: гр. Сливен, ул. Цар Симеон 49, 044/ 667682, 0885296727.
http://obiavidnes.com/obiava/65346/bred-kympani-bylgariya

МЦ РЕПРОБИОМЕД
Медицински Център „РепроБиоМед” ООД е създаден през 1999 г. от Д-р Павлета Табакова и Доц. Д-р Иван Николов.
Според предмета на дейността си, медицинският център представлява звено за оказване на амбулаторна
акушеро-гинекологична помощ, което е в състояние да поддържа широк спектър от медицински услуги.
Услугите, които предлагаме са свързани с диагностика, лечение и профилактика на акушеро-гинекологичните
заболявания. Освен това извършваме диагностика и профилактика на онкологичните заболявания и диагностика и лечение
на климактериума при жената.
http://obiavidnes.com/obiava/65345/mc-reprobiomed

ЖАНЕТА НЕДЕЛЧЕВА НАНЕВА
ЖАНЕТА НАНЕВА е дългогодишен нотариус за гр. Пловдив. Предлага всички нотариални услуги, както и правни
консултации и помощ. За контакт: 032 63 03 21, notary_457@abv.bg, ул. Стефан Веркович 3, ет.1, офис 2.
ЖАНЕТА НАНЕВА практикува като нотариус в Пловдив. Осигурява необходимите нотариални услуги, извършва
компетентни правни консултации. За повече информация: 032 63 03 21, notary_457@abv.bg, ул. Стефан Веркович 3, ет.1,
офис 2.
http://obiavidnes.com/obiava/65344/janeta-nedelcheva-naneva

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/65343/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi
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Курсове за кандидат-студенти
ИНТЕРЛОГОС

28.07.2013

и

МАТУРА

по

математика

в

Образователен

център

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;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/65342/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/65341/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/65340/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/65339/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-biologiya-i-himiya-v-obrazovatelen-centyr
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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;
осигурени учебни материали;
удобен офис в центъра на София, разсрочено плащане;
традиционна отлична успеваемост.
ЗАПИСВАНЕТО ВЕЧЕ ЗАПОЧНА!
http://obiavidnes.com/obiava/65338/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/65337/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik-v-obra

Курсове за кандидат-студенти
ИНТЕРЛОГОС

и

МАТУРА

по

философия

в

Образователен

център

Курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по философия в Образователен център ИНТЕРЛОГОС
„ИНТЕРЛОГОС” предлага курсове за кандидат-студенти и МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ:
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/65336/kursove-za-kandidat-studenti-i-matura-po-filosofiya-v-obrazovatelen-centyr-interl

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/65335/kursove-za-kandidatstvane-sled-7-klas-v-obrazovatelen-centyr-interlogos
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ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА ЦОНЕВА
Като пълноправен частен съдебен изпълнител, Весела Любомирова Цонева прилага опита и професионализма си при
решаване на Вашите проблеми. Работи в района на гр. Габрово, като фигурира с регистрационен номер 732 в „Камарата
на частните съдебни изпълнители”. За контакти: гр. Габрово, ул. Скобелевска №32. Телефони за контакти: 066/809717 и
0887/939576, електронна поща: vesela_tsoneva@abv.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/65334/vesela-lyubomirova-coneva

Медико-диагностична лаборатория Статус
"Медико-диагностична лаборатория Статус в гр.Варна провежда различни изследвания като:
кръвни картини
биохимични изследвания
хормонални изследвания
туморни маркери
урини
серологични изследвания
микробиологични изследвания
паразитологични изследвания
кръвни групи
цитонамазки
здравни книжки
Персоналът на лабораторията е от хора с дългогодишен опит, с доказани умения. Лабораторията е оборудвана с
изключително модерна апаратура, сертифицирана по ISO и отговаряща на всички съвременни изисквания за качество,
прецизност и разполага със специален транспорт и има назначени куриери за транспортиране на лабораторните
материали между отделните звена, както и при посещения на пациенти по домовете им. "
http://obiavidnes.com/obiava/65333/mediko-diagnostichna-laboratoriya-status

Ловела- гр .Русе
Ловела ООД е организация за търговия с дърва за горене, които добива чрез високопроходими машини за сеч. Доставя
дърва за огрев, както и объл материал. База на производството:7060 Сливо Поле ; обл. Русе, до шосето, тел: 0817 97147,
www.lovela-ood.hit.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/65332/lovela--gr-ruse

БИЗНЕС-КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
КУПУВАМЕ АД ЕООД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИРМАТА,ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Търговско право
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от юридическа финансова и солидарна отговорност.
Офертата е валидна за ЕАД АД ЕООД ООД от всички бизнес сектори и региони на България.
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за контакти с нас:
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
гр.ПЛОВДИВ
ул."4-януари" №36
раб. време на кантората - 09. 00 до 18. 00 часа
тел. 0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/65331/biznes-kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-za-firmi-ot-cyalata-strana

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
КУПУВАМЕ АД ЕООД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИРМАТА,ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Търговско право
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
След консултация с нас можем да Ви гарантираме бързо изкупуване на фирмата от наши сътрудници и партньори, за да
Ви освободим за 1 час от юридическа финансова и солидарна отговорност.
Офертата е валидна за ЕАД АД ЕООД ООД от всички бизнес сектори и региони на България.
за контакти с нас:
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
гр.ПЛОВДИВ
ул."4-януари" №36
раб. време на кантората - 09. 00 до 18. 00 часа
тел. 0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/65330/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-za-firmi-ot-cyalata-strana

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/65329/30-50-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/65328/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/65327/30-50-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/65326/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/65325/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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Болниа Витоша
Ортопедична болница ”Витоша” е специализирана в лечението на фрактури при стари хора. Ние сме с десет-годишен
опит в jтази област и богати възможности за терапия на нашите пациенти. Предлагаме модерно оперативно лечение,
ефективна социална програма и не на последно място – отлични взаимоотношения, човещина и разбиране от всички
лекари в нашето болнично заведение! Работим със Здравна каса, благодарение на което, болничната помощ при нас е
достъпна за всички.
Болница ”Витоша” прадлага лечение на счупвания при стари хора. Другите отхвърлят този контингент пациенти,
заради повишения оперативен риск и скъпоструващо лечение – ние не! Работим със Здравна каса и гарантираме напълно
безплатно лечение в нашата болница. Разполагаме и със социална програма, която значително намалява цената на
имплантите до 50%. Когато пациента е социално слаб - тогава цената на имплантите е символична или е изцяло
безплатна за самотни стари хора. Ние не толерираме корупцията, дори може гордо да заявим , че при нас тя липсва!
http://obiavidnes.com/obiava/65324/bolnia-vitosha

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН
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/65323/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

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.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/65322/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

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/65321/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
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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/65320/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/65319/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/65318/sigurna-rabota

Детективски услуги-изневери,разследва,проучва,доказва
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;detective-fox@infojoker.bg
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/65317/detektivski-uslugi-izneverirazsledvaprouchvadokazva
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Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/65316/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-stara-zagora

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
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/65315/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413

Онлайн филми
Всички нови сериали и филми онлайн. Гледайте онлайн филми на online-filmi.net с HD качество и анимационни филми с Бг
Аудио, както и много други интересни новини и факти за новите филми, както и горещи новини за известните актьори.
http://obiavidnes.com/obiava/65314/onlayn-filmi

0887232146 ФИНИ ШПАКЛОВКИ. -ГИПСОВА ШПАКЛОВКА. -ЛАТЕКС БЯЛ И ЦВЕТЕН.
-ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ. -ОБРЪЩАНЕ ПОКРА
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0887232146
фини шпакловки.
-гипсова шпакловка.
-латекс.
-топлоизолация.
-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване.
-гипсова мазилки.
-пръскана мазилки
-влачена мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария,зида тераси и стени.
-бързо и качествено.
-майстор с дългодишна практика часно лице.
-започване веднага.
0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/65312/0887232146-fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks-byal-i-cveten--toploizola

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/65311/30-50-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/65310/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/65309/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/65308/30-50-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/65307/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/65306/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/65305/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
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Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/65304/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/65303/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/65302/sigurna-rabota

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/65301/30-50-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/65300/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/65299/30-50-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/65298/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/65297/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Корект Паркет
ПАРКЕТНИ УСЛУГИ-Реди,цикли,лакира ,притяга ,фугира,байцва паркет и дюшеме.
Продажба на масивен паркет и ламинат.
Дългогодишен опит гарантирано качество на конкурентни цени.
Машините са обезпрашени.
office@korekt-parket.com
www.korekt-parket.com
089 6 26 74 94
0877 11 77 39
02 / 416 82 07
http://obiavidnes.com/obiava/65296/korekt-parket

Искате да бъдете Пилатес или Йога инструктор? Провеждане на Специализиран курс за:
Пилатес и Йога инструктори.(Международен-Сертификат)
Ние
Подготвяме:Пилатес и Йога професионални-инструктори с персонализирано
обучение.Както и правилното изпълнение на физически
упражнения,асани,хранене и медицина.Легитимна и сертифицирана диплома
и вьзможност за осигоряване на работа след завършване на курса по
специалноста www.sportnapalata.com ( Международен-Сертификат) . За
контакт и записване : Андреев. 0876311002 ;0895800553
http://obiavidnes.com/obiava/65295/iskate-da-bydete-pilates-ili-yoga-instruktor-provejdane-na-specializiran-kurs-z

Фитнес-Инструкториски -курс за сертифициране и дипломиране на инструктори.Международна
програма!
Международна Програма за подготовка
на професионални кадриинструктори по Фитнес!!Ние подготвяме фитнес професионалисти с
персонализирано обучение,което е нужно за работа във фитнес зала и за
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работа с хора.Както и правилното изпълнение на физически
упражнения,хранене и медицина.Вьзможност за
осигуряване на работа след завършване на курса по специалноста
www.sportnapalata.com . За контакт и записване : Андреев.
0876311002 ;0895800553
http://obiavidnes.com/obiava/65294/fitnes-instruktoriski--kurs-za-sertificirane-i-diplomirane-na-instruktorimejdun

Ускорен Курс за Инструктори : Тае-бо,Аеробика,Степ аеробика,Спининг,Пилатес,Йога и Фитнес
инструктори.(Международен-Сертификат)
Специализирана и сертифицирана програма за
подготовка на квалифицирани
преподаватели : Аеробика,Тае-бо,Степ аеробика,Пилатес,Йога и Фитнес
инструктори! Ние подготвяме специализирани инструктори с
персонализирано обучение.При нас ще се научите на: хореография,
използване на музиката ,формиране на групи и използването на различни
упражнения. www.sportnapalata. com (Международен-Сертификат). За
контакт и записване : Андреев. 0876311002 ;0895800553
http://obiavidnes.com/obiava/65293/uskoren-kurs-za-instruktori--tae-boaerobikastep-aerobikaspiningpilatesyoga

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
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
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/65292/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti
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Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
-

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/65291/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Фитнес уред от ново поколение, с ”ВИБРО ПЛЕЙТ” дори и Мадона извайва тялото си !
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
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http://obiavidnes.com/obiava/65290/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/65289/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/65288/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

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
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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
http://obiavidnes.com/obiava/65287/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-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/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/65286/3d-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/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия.
http://obiavidnes.com/obiava/65285/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro
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