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Предлагаме заеми.
Предлагаме заеми. Връзката с нас по скайп или GSM е за препоръчване. Skype - malkizaemi
0882081514
http://obiavidnes.com/obiava/66082/predlagame-zaemi

Инкубатори за люпене на яйца - изгодно
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца за цялата страна,
полуавтоматични тип люлка, за 35 яйца,за 55 яйца, за 100 яйца,
и най-големите който предлагаме за 150 яйца по желание на клиента
на изгодни цени.На люлката няма гнезда и поради това в инкубатора
могат да се слагат яйца независимо от тяхната големина.
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
http://obiavidnes.com/obiava/66027/inkubatori-za-lyupene-na-yayca---izgodno

Продавам дипломи
Продавам дипломи за средно и висше образование.
Достъпни цени. Експресна и качествена изработка.
Коректно обслужване.
100% безпроблемност при използване.
dplm22@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/65881/prodavam-diplomi

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/66094/tovarni-prevozi

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/61067/tovarni-prevozi

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/66093/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/66092/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/66091/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/66090/sigurna-rabota

НАЙД 62 НАЙДЕН МАВРОВ
ЕТ НАЙД 62 НАЙДЕН МАВРОВ работи в селскостопанския бранш. С произведените култури царевица, слънчоглед,
пшеница, ечемик се извършва търговска дейност. За информация: гр. Провадия, ул. Аксаков 5, тел.: 088/9526674.
http://obiavidnes.com/obiava/66089/nayd-62-nayden-mavrov

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/66088/detektivska-agenciya-star---0885350440--varna-ruse-burgas-shumen-veliko-tyrnovo
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Манимпекс ЕООД - вносител на резервни части
Манимпекс ЕООД е с развита дистрибуторска мрежа и складове с резервни части за всички европейски автомобили и
лекотоварни коли. Продажба на качествени марки като Brembo, Bilstein, Febi, Ate, Gk, Icer Brakes и други. Възможност за
покупки на едро и дребно от богат асортимент и складови количества на предлаганите стоки. В обектите на Манимпекс
ще намерите оригинални части за окачване, гарнитури, ходова част, спирачна система, Охладителна система,
висколуфтери, двигател, бутала, сегменти, вериги, радиатори, плъзгачи, втулки, главини, спортно окачване, датчици и
др. Също и антифризи, масла, течности. Пазарувайте от нашите складове и магазини в София, Пловдив, Варна и Бургас
и на адрес: http://store.manimpex-bg.com/vShop/. Отстъпки до 40%!
http://obiavidnes.com/obiava/66087/manimpeks-eood---vnositel-na-rezervni-chasti

Инкубатори - лятна промоция! Малък семеен бизнес - търсим дистрибутори.
Инкубатори - от японски пъдпъдъци до щрауси.Прецизен терморегулатор за инкубатор с PIC контролер.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/66086/inkubatori---lyatna-promociya-malyk-semeen-biznes---tyrsim-distributori

Курс ноктопластика - диплома
Самоучител по маникюр педикюр и ноктопластика на DVD (25 лв.).Съдействие за получаване на диплома валидна в цял
свят.
GSM 0887918347 mirabg@abv.bg
Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/66085/kurs-noktoplastika---diploma

Самоучител по класически масаж, акупресура и рефлексотерапия
Самоучител по класически масаж, акупресура и рефлексотерапия на DVD (25 лв.)
Съдействие за получаване на диплома валидна в цял свят. GSM 0887918347 mirabg@abv.bg
Skype - arabescvt www.arabescbg.tk
http://obiavidnes.com/obiava/66084/samouchitel-po-klasicheski-masaj-akupresura-i-refleksoterapiya

Продавам електрическa въдицa 0882081495 Skype - elektronvt doxy100@abv.bg
Продавам електрическa въдицa 0882081495 Skype - elektronvt doxy100@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66083/prodavam-elektricheska-vydica--0882081495-skype---elektronvt-doxy100abvbg

Детективска агенция Хамелеон-Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
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,
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http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66081/detektivska-agenciya-hameleon-izvyrshva-uslugi-na-teritoriyata-na-cyalata-strana

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/66080/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/66079/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Кандидатстудентски курсове в София
Кандидатстудентски и кандидатгимназистки курсове в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Частни уроци
за кандидат-студенти и кандидат-гимназисти в София и областта на атрактивни цени от 6 до 14 лв. Индивидуални и в
група! Кандидатстудентски курсове в София по български език и литература – 0894 850 660 / Кандидатстудентски
курсове по математика в София – 0894 850 660 / Кандидатстудентски курсове по география в София – 0894 850 660 /
Кандидатстудентски курсове по история в София – 0894 850 660 / Кандидатстудентски курсове по: английски, немски,
испански, френски, италиански и руски език в София – 0894 850 660 / Кандидатстудентски курсове по химия в София –
0894 850 660, Кандидатстудентски курсове по биология в София – 0894 850 660 / Кандидатстудентски курсове по
философия в София – 0894 850 660.
http://obiavidnes.com/obiava/66078/kandidatstudentski-kursove-v-sofiya

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. 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, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА , да преодолеят затрудненията си свързани с натрупани
задължения или други съображения пречещи на нормалното им функциониране.
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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 и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) 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/66077/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 - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. 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, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА , 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.
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4. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) 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/66076/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 - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. 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, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА , 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 и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) 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/66075/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas
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КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. 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, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА , 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 и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) 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/66074/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/66073/30-50-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/66072/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/66071/30-50-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/66070/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/66069/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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.
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.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/66068/remont-na-pokrivi---v-cyalata-strana

Фирма Алтех ЕООД
Фирма Алтех ЕООД се занимава с дейности свързани с компютърна техника. Основната ни дейност е продажбата на
преносими компютри, периферни устройства, мултимедия, офис техника, компютърни компоненти и друга подобна
техника. Предлагаме и услуги свързани с компютърна техника – конфигурация на мрежови устройства, абонаментно
обслужване на фирми, посещения по домовете, консултация и диагностика и други подобни дейности.
http://obiavidnes.com/obiava/66067/firma-alteh-eood

Количка движеща се по стени и тавани
Количка движеща се по стени и тавани
ХИТ на СВЕТОВНИЯ ПАЗАР ЗА ДЕТСКИ и ТИНЕЙДЖЪРСКИ ЗАБАВЛЕНИЯ !!!
Нека Вашето дете бъде сред първите !
Преодолейте гравитацията !
Идеален подарък за Вашето дете ! Автомобилчето се движи с еднакъв успех по вертикални стени,
стъкла, огледала и всичко друго, за което се сетите
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/66066/kolichka-dvijeshta-se-po-steni-i-tavani

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/66065/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper
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Пречиствател на въздух с UV бактерицидна лампа, йонизатор, озонатор и НЕРА филтър, с
дистанционно управление
Пречиствател на въздух с , йонизатор, озонатор и
НЕРА филтър, с дистанционно управление
1. Използва принципа на изпускане на електрони под действието на
високо напрежение за получаване на отрицателни йони и активен кислород , посредством ултравиолетово лъчение бързо
унищожаващи бактерии, вируси, акари и други
микроорганизми, ефектно предотвратяват заболяванията предавани по въздушен път.
2. Неутрализира вредните газове, абсорбира и отстранява цигарения дим, а така също и други миризми, правейки въздуха
чист и свеж.
3. UV лъчението се използва за предотвратяване на разпространение на
заболяванията, като унищожава бактериите прихванати в НЕРА филтъра.
4. Вградения вентилатор с две степени на работа (за по-малки и
по-големи , за по-чисти или по-замърсени помещения) ускорява разнасянето на заредените частици в целия обем на
помещението.
5. Използването на специален въздушен филтър – двуслоен /един слой с
активен въглен и един слой с НЕРА филтър , гарантира захващането на частици с големина –
0.03микрона.
6. Комбинацията от UV лампа и HEPA филтър се счита за най ефективния метод за
премахването на алергени, вируси, миризми, лек прах и други твърди частици.
7. Ефективно прихваща много замръсители, в това число и летливи
органични съединения, миризми, цигарен дим и микроорганизми.
8 .Ново - възможност за озониране на вода

Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/66064/prechistvatel-na-vyzduh-s-uv-baktericidna-lampa-yonizator-ozonator-i-nera-filty

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.
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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/66063/ventilator--s-vodna-mygla

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/66062/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

borani.net - къща за гости в Златоград
Къща под наем в Златоград - Борани - родопско гостоприемство и традиции.
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http://obiavidnes.com/obiava/66061/boraninet---kyshta-za-gosti-v-zlatograd

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.
-гипсова мазилка.
-пръскана мазилка.
-минерални мазилки.
-замазки.
-зидария.
-бързо, корекно, разумни цени, гарантирано качество.
-майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване веднага.часно лице.0882551735
За контакт:
МАЙСТОР-ЧАСНО ЛИЦЕ
Тел: 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/66060/0882551735-fini-shpaklovki-gipsova-shpaklovka-lateks-toploizolaciyaobryshtane-po

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/66059/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---burgasvarnanesebyrsvvlass

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
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-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/66058/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Детективска Агенция Фокс-Частен Детектив-Пловдив,Стара Загора,Велико Търново
Частна детективска агенция Фокс-разследване
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
- Предлага специални,дискретни разследвания
от професионални частни детективи
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали,
комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на "обекта"по време на разследването
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- Операции под прекритие и вътрешни разследвания
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- JPS системи за проучване и наблюдение,
монтаж на скрито видео и аудио наблюдениев сгради и автомобили, както и откриване на скрити
микрофони и камери
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/66057/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-plovdivstara-zagoraveliko-tyrnovo

Детективска Агенция Фокс-Детективи- Бургас,Варна,Поморие,Слънчев Бряг
Частна детективска агенция Фокс-разследване
- Извършва детективски услуги на територията
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на цяла България и Европейският съюз!
- Предлага специални,дискретни разследвания
от професионални частни детективи
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали,
комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на "обекта"по време на разследването
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- Операции под прекритие и вътрешни разследвания
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- JPS системи за проучване и наблюдение,
монтаж на скрито видео и аудио наблюдениев сгради и автомобили, както и откриване на скрити
микрофони и камери
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/66056/detektivska-agenciya-foks-detektivi--burgasvarnapomorieslynchev-bryag

КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ-ЗА 1
ЧАС ЩЕ ВИ ОСВОБОДИМ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
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 фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
тел. 0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/66055/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-za-firmi-ot-cyalata-strana

КУПУВАМЕ БИЗНЕС ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ-ЗА 1
ЧАС ЩЕ ВИ ОСВОБОДИМ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
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
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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 фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
тел. 0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/66054/kupuvame-biznes-firmi-sys-zadyljeniya-za-firmi-ot-cyalata-strana

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ-ЗА 1
ЧАС ЩЕ ВИ ОСВОБОДИМ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ.
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 фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
тел. 0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/66053/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-za-firmi-ot-cyalata-strana

"Егида-София"
В "Егида-София" работят 1500 охранители с необходимата квалификация и умения. Те разполагат с утвърдено от
компетентните органи на МВР униформено облекло и отличителни знаци - значка със служебен номер и емблема.
Охранителите са оборудвани с радиостанции със собствена честота, със средства за принуда и самозащита - палки,
белезници, късоцевно оръжие, бронирани жилетки, противогаз, електрически фенер.
http://obiavidnes.com/obiava/66052/egida-sofiya

Община Ивайловград
Община Ивайловград е разположена на 820 кв. км. в югоизточните Родопи. Благоприятните почвено-климатични условия
и древните традиции са факторите, благодарение на които този край се слави с елитното си червено вино –
Ивайловградският елексир. Тук ще се насладите на красивата природа и чистия въздух.
http://obiavidnes.com/obiava/66051/obshtina-ivaylovgrad

Кандидатстудентски курсове в София
Кандидатстудентски и кандидатгимназистки курсове в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Частни уроци
за кандидат-студенти и кандидат-гимназисти в София и областта на атрактивни цени от 6 до 14 лв. Индивидуални и в
група! Кандидатстудентски курсове в София по български език и литература – 0894 850 660 / Кандидатстудентски
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курсове по математика в София – 0894 850 660 / Кандидатстудентски курсове по география в София – 0894 850 660 /
Кандидатстудентски курсове по история в София – 0894 850 660 / Кандидатстудентски курсове по: английски, немски,
испански, френски, италиански и руски език в София – 0894 850 660 / Кандидатстудентски курсове по химия в София –
0894 850 660, Кандидатстудентски курсове по биология в София – 0894 850 660 / Кандидатстудентски курсове по
философия в София – 0894 850 660.
http://obiavidnes.com/obiava/66050/kandidatstudentski-kursove-v-sofiya

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. 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, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА , 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 и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) 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/66049/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 - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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Нашата задача е да помагаме на търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура
ООД, ЕООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА , 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 и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) 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/66048/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 - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. 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, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА , 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 и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) 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/66047/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 - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. 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, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА , 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 и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
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0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/66046/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/66045/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

Частни уроци за матура в София
Частни уроци за матура в София по всички учебни дисциплини /български език /езикова култура/ и литература,
математика, география, история, английски, немски, испански, френски, италиански и руски език, химия, биология,
философия/ от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Ние можем да Ви предложим целогодишни и интензивни курсове за
зрелостните изпити!
http://obiavidnes.com/obiava/66044/chastni-uroci-za-matura-v-sofiya

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKOEV-DESIGN I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://3dkoev-design.net46.net Пловдив от350lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/66043/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKOEV-DESIGN I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKOEV-DESIGN I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171
http://3dkoev-design.net46.net Пловдив от350lv до 800lv
http://obiavidnes.com/obiava/66042/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro
3D проектиране и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки
интериор с професионална визия
http://obiavidnes.com/obiava/66041/3d-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/66040/3d-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/66039/3d-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/66038/3d-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/66037/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

13.3" (33.78 cm) Samsung 900X3F-K01 двуядрен Intel Core i5 3337U 1.8/2.7GHz
13.3" (33.78 cm) Samsung 900X3F-K01 двуядрен Intel Core i5 3337U 1.8/2.7GHz, SuperBright FULL HD LED Display
(microHDMI), 4GB, 128GB SSD, USB3.0, Windows8 64bit, 1.13kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/66036/133-3378-cm-samsung-900x3f-k01-dvuyadren-intel-core-i5-3337u-1827ghz

,,Александър” ЕООД
"Фирма Александър съществува от 1997 година. Предметът й на дейност е търговия с на едро и дребно с прежди.
Преждите са подходящи за ръчно плетиво и кинкалерия. Марките прежда, които предлагаме включват:
Ира – едноцветна прежда за ръчно плетиво
Мания – прежда, едноцветна за ръчно плетиво, ползва се за самостоятелно плетене
Александър – чорапена едноцветна прежда за прикатяване към друга нишка
Сани – прежда за чорапи, леко буклирана
Романа – кроше, едноцветно за плетене на една кука
Деси – вълна в различни цветове, подходяща за елеци, пуловери, чорапи
В сайта ни можете да разгледате още много прежди."
http://obiavidnes.com/obiava/66035/aleksandyr-eood

17.3" (43.94 cm) ACER V3-772G-747A8G1TMakk V2
17.3" (43.94 cm) ACER V3-772G-747A8G1TMakk V2, четириядрен Intel® Core™ i7 4702MQ 2.2/3.2GHz, FULL HD LED
Display & GeForce GTX 760M 2GB DDR5 (HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, Linux, 3.2kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/66034/173-4394-cm-acer-v3-772g-747a8g1tmakk-v2

FX-6300 шест-ядрен (3.5GHz (Turbo Freq. @4.1GHz)
FX-6300 шест-ядрен (3.5GHz (Turbo Freq. @4.1GHz), 6MB L2/8MB L3, 95W, AM3+) Black Edition
http://obiavidnes.com/obiava/66033/fx-6300-shest-yadren-35ghz-turbo-freq-41ghz

FX-6350 шест-ядрен (3.9GHz (Turbo Freq. @4.2GHz)
FX-6350 шест-ядрен (3.9GHz (Turbo Freq. @4.2GHz), 6MB L2/6MB L3, 125W, AM3+) Black Edition
http://obiavidnes.com/obiava/66032/fx-6350-shest-yadren-39ghz-turbo-freq-42ghz

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.
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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
www.MIPGROUP.eu
www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66031/hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv-shperplat-wwwshperplateu

Asus H87I-PLUS
Asus H87I-PLUS, H87, LGA1150, DDR3, PCI-E 3.0 (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 4xUSB3.0,
mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/66030/asus-h87i-plus

Asus GRYPHON Armor Kit
Asus GRYPHON Armor Kit
http://obiavidnes.com/obiava/66029/asus-gryphon-armor-kit

Asus Z87I-PRO
Asus Z87I-PRO, Z87, LGA1150, DDR3, PCI-E 3.0 (HDMI, DVI & DisplayPort), DTS Ultra PC II SB7.1, Dual-Band WiFi 802.11n,
Bluetooth, Lan1000,6xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 6xUSB3.0, mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/66028/asus-z87i-pro

MSI 865GM3-V
MSI 865GM3-V, 865G, LGA775, DDR, VGA+AGP8x, SB5.1, Lan, SATA, mATX, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/66026/msi-865gm3-v

Неделен курс по португалски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира неделен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender Portuguеs. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.
Нивото въвежда основна лексика от 1200 – 1500 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Продължителност 50 часа, всяка неделя от 10.30 до 13.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 08.09.2013
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. „Мизия” N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/66025/nedelen-kurs-po-portugalski-ezik--nivo-a1

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - A1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (вторник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 27
август
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66024/kurs-po-portugalski-ezik----a1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, трето ниво. Курсът се провежда по системата Qui Italia. В
процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 80 часа,
два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 250лв. Обучението се води от квалифицирани
преподаватели с опит. Начало: 23 септември 2013
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66023/kurs-po-italianski-ezik--b1

НЕДЕЛЕН КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – начално ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда всяка неделя от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева. Начало:
22.09.2013г
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66022/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--nachalno-nivo

GF GTX 780
GF GTX 780, 3GB Asus GTX780-DC2OC-3GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, HDMI, 2xDVI, DisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/66021/gf-gtx-780
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Съботен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по бразилски португалски, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Falar, Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Продължителност
50 учебни часа, събота от 9.30 до 12.30 часа. Цена 160 лв. Начало - 10.08.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66020/syboten-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

ON LINE ИНДИВИДУАЛНИ ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ в Център Максима!
С ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА ви предлага възможност за ON LINE ЕЗИКОВИ ОБУЧЕНИЯ на над
10 езика - английски, немски, френски, испански, италиански, гръцки, турски, руски и др. С висок стандарт на
преподаването, осигурен от квалифицирани преподаватели . Обучението се предлага за: София, Пловдив, Варна, Бургас,
Русе, Стара Загора, Добрич, Ямбол, Видин и други, както и регионите около тях. Занятията се провежда в удобно за
курсистите време ( дневни, вечерни или съботно-неделни занятия). След успешно издържан тест в края на обучението, се
издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка!
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
skype: naukastz
e-mail: nauka_stz@abv.bg
web: http://center-maxima.com/ .
http://obiavidnes.com/obiava/66019/on-line-individualni-ezikovi-kursove-v-centyr-maksima

Курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 70 учебни часа. Начало –
04.09.2013 г.
Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66018/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

Дневен курс по испански език – А1
Учебен център Орбис организира дневен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч., всичко 70 учебни часа. Начало –
03.09.2013 г.
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Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66017/dneven-kurs-po-ispanski-ezik--a1

Курс по испански език – В1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Espanol en marcha, ниво B1. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – сряда и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 70 учебни часа. Начало –
26.08.2013 г.
Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66016/kurs-po-ispanski-ezik--v1

Курс по румънски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата Puls, първо ниво. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене и се акцентира върху уменията за изразяване на
румънски език. Курсът се провежда два пъти в седмицата – понеделник и четвъртък от 19.00 до 21.00 ч., всичко 80
учебни часа. Начало: 05.08.2013г.. Цена – 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66015/kurs-po-rumynski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по английски език А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език по системата New Headway. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и
граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично –
сряда и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 04.09
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
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e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66014/kurs-po-angliyski-ezik-a1

Курс по гръцки език за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по гръцки език по системата Епикинонисте Елиника, първо ниво. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около
1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на гръцки език.
Курсът се провежда сряда и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 04.09.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас
време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център „Орбис“
ул. „Мизия“ N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66013/kurs-po-grycki-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК – A1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Themen aktuell, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало:
03.09.2013г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66012/kurs-po-nemski-ezik--a1

Курс по немски език за начинаещи
Учебен център Орбис организира неделен курс по немски език по системата Themen aktuell, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда в неделя от 9.30 до 12.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 17.08.2013г. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66011/kurs-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по шведски език
Учебен център Орбис организира курс по шведски език, първо ниво по системата " Svenska for nyborjare!. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда необходимата
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лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в понеделник и четвъртък от
19.15 до 21.15 часа, общо 60 часа Цената на курса е 200 лева. Начало: 03.09.2013 г.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/66010/kurs-po-shvedski-ezik

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ София
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/66009/detektivska-agenciya-star-0885350440-sofiya

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ Пловдив
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/66008/detektivska-agenciya-star-0885350440-plovdiv

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ Бургас
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
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- 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/66007/detektivska-agenciya-star-0885350440-burgas

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/66006/detektivska-agenciya-star-0885350440-varna

24" (60.96 cm) BenQ XL2420T
24" (60.96 cm) BenQ XL2420T, 144MHz 3D ready, FULL HD LED, 1ms, 12 000 000:1, 350cd/m2, 2x HDMI, DVI, DisplayPort,
3-портов USB хъб, черен, TCO 5.1, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/66005/24-6096-cm-benq-xl2420t

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
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http://obiavidnes.com/obiava/66004/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

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/64590/da-selekt-detektivska-agenciya

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

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/65246/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

27" (68.58 cm) ASUS VN279QLB
27" (68.58 cm) ASUS VN279QLB, AMVA+ panel, FULL HD LED, 5ms, 100 000 000:1 300cd/m2, HDMI, DisplayPort, 2-портов
USB хъб, колонки, TCO 6.0, 3г
http://obiavidnes.com/obiava/66003/27-6858-cm-asus-vn279qlb

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

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

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

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

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!
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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

Електровъдици
Продавам електрическa въдицa 0882081495 Skype - elektronvt doxy100@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/66002/elektrovydici

Кутия 3.5" (8.89 cm) Thermaltake Max 5G
Кутия 3.5" (8.89 cm) Thermaltake Max 5G, SATA 6Gb/s, USB3.0, 2 вентилатора
http://obiavidnes.com/obiava/66001/kutiya-35-889-cm-thermaltake-max-5g

Детоксикатор
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА !
КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв., Вие получавате като БОНУС : .
ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ +
АЛУМИНИЕВ, ЗАКЛЮЧВАЩ СЕ КУФАР / 36лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР -290лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един); комплексно решение на телесните проблеми:
наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, цена: 470 лв !
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин Шоп-БГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
http://obiavidnes.com/obiava/66000/detoksikator

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose

Страница 30/112

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.08.2013

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/65999/magic-ex-hose--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
Интернет магазини
www.bgmag.net
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www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/65998/ventilator--s-vodna-mygla

Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Фитнес уред от ново поколение, с ”ВИБРО ПЛЕЙТ” дори и Мадона извайва тялото си !
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
0877540309
http://obiavidnes.com/obiava/65997/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokoleniefitnes-ured-ot-novo-pokolenie-s-vib

Brother PT-E100VP
Brother PT-E100VP, преносим етикетен принтер, 2+1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/65996/brother-pt-e100vp

Фотоапарат Nikon Coolpix S2700 +подарък 4GB SD карта & калъф
Фотоапарат Nikon Coolpix S2700 +подарък 4GB SD карта & калъф, 16Mpix, 6xOptical zoom, 2.7" (6.86 cm) екран,
поддържа SDHC/SDXC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/65995/fotoaparat-nikon-coolpix-s2700-podaryk-4gb-sd-karta--kalyf

Gigabyte GSmart Aku A1
Gigabyte GSmart Aku A1, черен, поддържа 2 sim карти, 5mp & 0.3mp camera, 4.5" (11.43cm) сензорен екран, четириядрен
процесор 1.2GHz, WiFi 802.11n, Bluetooth, Android 4.2, 2г
http://obiavidnes.com/obiava/65994/gigabyte-gsmart-aku-a1

Gigabyte GSmart Maya M1
Gigabyte GSmart Maya M1, сив, поддържа 2 sim карти, 8mp & 2.0mp camera, 4.5" (11.43cm) qHD IPS сензорен екран,
четириядрен процесор 1.2GHz, WiFi 802.11n, Bluetooth, Android 4.2, 2г
http://obiavidnes.com/obiava/65993/gigabyte-gsmart-maya-m1
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Частен Детектив - Детективска Агенция Инкогнито - Услуги
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/65992/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito---uslugi

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/65991/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito---uslugi--yambolvarnaburgas

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Страница 33/112

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.08.2013

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/65990/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv

Най добрите цени за екскурзии , почивки и хотели в България и Чужбина . Къщи за гости , тим
билдинг и услуги свързани с туризма .
Най добрите цени за екскурзии , почивки и хотели в България и Чужбина . Къщи за гости , тим билдинг винен туризъм и
услуги свързани с туризма . Самолетни билети , яхтинг в кристалните води на Гърция , организиране на групови и
индивидуални екскурзии . www.bgbooking.net
http://obiavidnes.com/obiava/65989/nay-dobrite-ceni-za-ekskurzii--pochivki-i-hoteli-v-bylgariya-i-chujbina--kyshti-za-

Хамали на Изгодни Цени, Хамалски услуги, Преместване и Транспорт на мебели, багаж.
02/825-81-23
Хамали на Изгодни Цени, Хамалски услуги, Преместване и Транспорт на мебели, багаж. 02/825-81-23
http://obiavidnes.com/obiava/65988/hamali-na-izgodni-ceni-hamalski-uslugi-premestvane-i-transport-na-mebeli-baga

Хамали, Хамали София, Хамалски услуги от Хамали Студенти, Преместване на офис, жилища,
Товарен превоз 1т, 2т, 5т. 0888620269
Хамали, Хамали София, Хамалски услуги от Хамали Студенти, Преместване на офис, жилища, Товарен превоз 1т, 2т,
5т. 0888620269
http://obiavidnes.com/obiava/65987/hamali-hamali-sofiya-hamalski-uslugi-ot-hamali-studenti-premestvane-na-ofis-j

Хамалски услуги София, Ниски Цени, Транспортни услуги, Преместване дома, офиса, мебели,
пиана, каси. 02/825-81-23
Хамалски услуги София, Ниски Цени, Транспортни услуги, Преместване дома, офиса, мебели, пиана, каси. 02/825-81-23
http://obiavidnes.com/obiava/65986/hamalski-uslugi-sofiya-niski-ceni-transportni-uslugi-premestvane-doma-ofisa-

14" (35.56 cm) DELL Alienware 14
14" (35.56 cm) DELL Alienware 14, четириядрен Haswell Core i7 4700MQ 2.4/3.4GHz, FULL HD LED Display & GeForce GTX
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765M 2GB (HDMI & mini DisplayPort), 8GB, 64GB mSATA SSD & 750GB 7200rpm, 2x USB3.0, Windows8, 2.77kg, 3г. NBD
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/65985/14-3556-cm-dell-alienware-14

ФАЯНС,НАСТИЛКИ,ВиК,ГИПСКАРТОН,ШПАКЛОВКА,БОЯДИСВАНЕ,РЕМОНТ
БАНЯ-МАЙСТОРИ,ДОГОВОР

НА

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:
- Монтаж на ГИПСКАРТОН-окачени тавани,преградни стени,предстенни обшивки.Интериорни решения.
- ЗИДАРИЯ- на тераси,преди монтаж на дограма; изграждане на ново разпределение на стени и др.
- УСВОЯВАНЕ на тераси към стаи.
- ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ на тераси, стени, тавани,жилища, мазета и влажни помещения.
- ОБРЪЩАНЕ на врати и прозорци след поставяне на нова дограма.
- ВиК -професионален ДЕМОНТАЖ и МОНТАЖ на всички видове водопроводни мрежи..
- МОНТАЖ на ДОГРАМА-BRUGMAN,WEISS PROFIL,КОМАРНИЦИ,ЩОРИ.
- Предлагаме КАЧЕСТВЕН НЕМСКИ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ-БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ И ПОДЛОЖКА, ЕСТЕСТВЕН
ТРИСЛОЕН ПАРКЕТ,МАСИВЕН ПАРКЕТ.
- КЪРТЕНЕ.ИЗВОЗВАНЕ на строит.отпадъци.
- Снабдяваме с материали БЕЗ НАДЦЕНКА.
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД.Дизайнерска консултация и коректност. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И СРОКОВЕ.
ДМ СТРОЙ ЕООД Ви предлага БОГАТИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ,ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ,за
да осъществите с лекота предстоящия Ви ремонт.Екипът ни се състои от строителен инжинер,технически
ръководител и опитни майстори,доказали качествата си на различни обекти.
Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889 240 656, 0877 670 055,
Виж и научи повече за нас на : www.stroiremont.bg
http://obiavidnes.com/obiava/65984/fayansnastilkivikgipskartonshpaklovkaboyadisvaneremont-na-banya-maystoridogov

17.3" (43.94 cm) DELL Alienware 17 четириядрен Haswell Core i7 4700MQ 2.4/3.4GHz
17.3" (43.94 cm) DELL Alienware 17 четириядрен Haswell Core i7 4700MQ 2.4/3.4GHz, FULL HD LED Display & GeForce
GTX 770M 3GB (HDMI & miniDisplayPort), 16GB, 64GB mSATA SSD & 750GB 7200rpm, 4xUSB3.0, Windows8, 4.15kg, 3г. NBD
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/65983/173-4394-cm-dell-alienware-17-chetiriyadren-haswell-core-i7-4700mq-2434ghz

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (H0W24EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (H0W24EA), двуядрен Intel® Core™ i3 3120M 2.5GHz, HD LED Display & AMD Radeon™
HD 8750M 1GB (HDMI), 4GB, 500GB, 2x USB3.0, Linux, 2.29kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/65982/156-3962-cm-hp-probook-450-h0w24ea

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
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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/65981/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.
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4. Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има
влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето
решение с 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/65980/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
http://obiavidnes.com/obiava/65979/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Дрехи Втора Употреба на едро
Дрехи Втора Употреба на едро внос от Норвегия и САЩ
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Екстра лято -12 лв/кг.
Летен микс 1 - 6 лв/кг.
Летен микс 2 - 3 лв/кг.
Летни бали 500 кг. - 2.20 лв/кг.
Контакти: гр.Шумен
www.harmonycorporation.com
contact@harmonycorporation.com
0899 53 11 99
http://obiavidnes.com/obiava/65978/drehi-vtora-upotreba-na-edro

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (H6E48EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (H6E48EA), двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2GHz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 8750M 2GB (HDMI), 4GB, 750GB, 2x USB3.0, Linux, 2.29kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/65977/156-3962-cm-hp-probook-450-h6e48ea

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ София
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/65976/detektivska-agenciya-star-0885350440-sofiya

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ Пловдив
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/65975/detektivska-agenciya-star-0885350440-plovdiv
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Детективска агенция "Стар"-0885350440/ Бургас
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/65974/detektivska-agenciya-star-0885350440-burgas

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/65973/detektivska-agenciya-star-0885350440-varna

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (H6P53EA)
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 450 (H6P53EA), четириядрен Intel® Core™ i7 3632QM 2.2/3.2GHz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 8750M 2GB (HDMI), 8GB, 750GB, 2x USB3.0, Linux, 2.29kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/65972/156-3962-cm-hp-probook-450-h6p53ea

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
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http://obiavidnes.com/obiava/64536/schetovodna-agenciya-prima-selekt

16GB DDR3 1600Mhz SO-Dimm
16GB DDR3 1600Mhz SO-Dimm
http://obiavidnes.com/obiava/65971/16gb-ddr3-1600mhz-so-dimm

Магнитни наколенки Др. Ливайн
Магнитни наколенки Др. Ливайн:
*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва:
2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
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/65970/magnitni-nakolenki--dr-livayn

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
http://obiavidnes.com/obiava/65969/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
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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/65968/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/65967/detektivska-agenciya-diskret-burgas-sinemorec-sozopol-pomorie

ASRock Z87 Pro4
ASRock Z87 Pro4, Z87, LGA1150, DDR3, PCI-E 3.0 (CF) (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10,
4xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/65966/asrock-z87-pro4

Енергопестяващо ток 19Kw
Енергопестяващо ток 19Kw
СПЕСТЕТЕ ДО 30% ОТ СМЕТКИТЕ СИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО - НОВО ПОКОЛЕНИЕ УРЕДИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ТОК " Intelligent Energy Saver " – едно интелигентно И НАПЪЛНО ЛЕГАЛНО решение за икономия на електрическа енергияпо германска технология !
Устройството е ефективно и достатъчно за голям апартамент, малък хотел, ресторант и др.
със сумарна мощност на електросъоръженията до 15 kW. Произход :
Китай Гаранционен срок:12 месеца!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/65965/energopestyavashto--tok--19kw

Гроу Комб лазерна четка за коса
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Гроу Комб лазерна четка за коса
Гроу Комб използва инфрачервени и лазерни лъчи с терапевтично действие. Тяхната енергия достига корените и
подобрява кръвообращението на скалпа!
Тя предизвиква появата на нови корени в кожните торбички и растеж на нова коса!
Резултатът е стимулация и обновяване на отделните кожни торбички на косъма,
водещи до възстановяване растежа на косата!
Гроу Комб има режим на вибрация за приятен масаж на скалпа. Ускорява кръвообращението и повишава притока на
кръв!
Използвайте 10 минути на ден и вижте резултата!
Ако косата отдавна ви е казала 'Сбогом', отстранете приставката и използвайте направо върху скалпа!
Гроу Комб е лесна за използване, получавате и 3 подаръка:
1 ръчен масажор
2 четка за коса
3 комплект за маникюр
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/65964/grou-komb-lazerna-chetka-za-kosa

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
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Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/65963/nayser-dayser-kuhnensko-rende

ASRock Z87 Extreme3
ASRock Z87 Extreme3, Z87, LGA1150, DDR3, 2x PCI-E 3.0 (CF/SLi) (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID
0,1,5,10, 4xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/65962/asrock-z87-extreme3

Захранване 650W
Захранване 650W, Corsair Enthusiast Series™ TX650 V2, ActivePFC, тих 140mm вентилатор, 5г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/65961/zahranvane-650w

Чанти от Zebra-Online.com
Zebra-Online.com предлага множество от чанти за изискани дами, изработени с вкус и внимание към детайлите.
Магазинът има един от най-богатите асортименти в България и най-новите марки чанти са на разположение в сайта.
http://obiavidnes.com/obiava/65960/chanti-ot-zebra-onlinecom

Захранване 850W
Захранване 850W, Corsair Enthusiast Series™ TX850, ActivePFC, тих 140mm вентилатор, 5г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/65959/zahranvane-850w

Logitech G400s Optical Gaming Mouse
Logitech G400s Optical Gaming Mouse, оптична (200-4000dpi), 8 програмируеми бутона, USB
http://obiavidnes.com/obiava/65958/logitech-g400s-optical-gaming-mouse

pclife.bg
PCLife BG е доказала се компания в продажбата на на втора употреба компютри, както и монитори втора употреба.
Фирмата има в наличност от богата гама от компютри и монитори втора употреба, сървари и др.
http://obiavidnes.com/obiava/65957/pclifebg

Инкубатори за люпене на яйца - изгодно
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца за цялата страна,
полуавтоматични тип люлка, за 35 яйца,за 55 яйца, за 100 яйца,
и най-големите който предлагаме за 150 яйца по желание на клиента
на изгодни цени.На люлката няма гнезда и поради това в инкубатора
могат да се слагат яйца независимо от тяхната големина.
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
http://obiavidnes.com/obiava/65956/inkubatori-za-lyupene-na-yayca---izgodno

Детективска агенция Хамелеон-Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
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Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/65955/detektivska-agenciya-hameleon-izvyrshva-uslugi-na-teritoriyata-na-cyalata-strana

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/65954/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

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
www.MIPGROUP.eu
www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/65953/hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv-shperplat-wwwshperplateu
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15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad Y510p 59377250
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad Y510p 59377250, четириядрен Haswell Core i7 4700MQ 2.4/3.4GHz, FULL HD LED Display
& GeForce GТ 750M 4GB (HDMI), 8GB, 24GB SSD & 1TB, 2x USB3.0, Windows8, 2.7kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/65952/156-3962-cm-lenovo-ideapad-y510p-59377250

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Русе , София , Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/65951/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
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E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/65950/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

двоика
двоика мъж и жена предлагат секс на дами ,секс на живо,у4астие на двете дами без мъжът,само да гледа,коректно
отношение,4истоплатност,дискретност,по домовете може и на хотел ,да званят само жени 0895320464
http://obiavidnes.com/obiava/65949/dvoika

масажи само за жени
невероятни екзоти4ни масажи за жени,както и масаж на лимфните възли на дами невероятно усещане,и на адреси
дискретност и коректност 0895320464
http://obiavidnes.com/obiava/65948/masaji-samo-za-jeni

масажи само за жени
невероятни екзоти4ни масажи за жени,както и масаж на лимфните възли на дами невероятно усещане,и на адреси
дискретност и коректност
http://obiavidnes.com/obiava/65947/masaji-samo-za-jeni

двоика
двоика мъж и жена предлагат секс на дами ,секс на живо,у4астие на двете дами без мъжът,само да гледа,коректно
отношение,4истоплатност,дискретност,по домовете може и на хотел ,да званят само жени
http://obiavidnes.com/obiava/65946/dvoika

Сватбени покани, пликове, подаръци за гости, бутониери, булчински късмети, шаферски гривни
и аксесоари
Ателие Фльонгата изработва луксозни сватбени покани, тейбъл картички, подаръчета за гости, бутониери, шаферски
гривни, булчински късмети, кутийки, табелки за маси и гости, украси, аксесоари за кръщене, сватба и рожден ден.
http://obiavidnes.com/obiava/65945/svatbeni-pokani-plikove-podaryci-za-gosti-butonieri-bulchinski-kysmeti-shafer

13.3" (33.78 cm) Apple MacBook Pro 13 Retina
13.3" (33.78 cm) Apple MacBook Pro 13 Retina, двуядрен Intel® Core™ i5 3210M 2.5/3.1GHz, IPS LED Display (HDMI), 8GB,
256GB SSD, 2x USB3.0, 2x Thunderbolt, OS X Mountain Lion, 1.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/65944/133-3378-cm-apple-macbook-pro-13-retina

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/65943/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
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www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/65942/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/65941/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/65940/sigurna-rabota

15.4" (39.12 cm) Apple MacBook Pro 15 Retina
15.4" (39.12 cm) Apple MacBook Pro 15 Retina, четириядрен Intel® Core™ i7 3720QM 2.6/3.6GHz, IPS LED Display &
GeForce GT 650M 1GB DDR5 (HDMI), 8GB, 512GB SSD, 2x USB3.0, 2x Thunderbolt, OS X Mountain Lion, 1.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/65939/154-3912-cm-apple-macbook-pro-15-retina

15.4" (39.12 cm) Apple MacBook Pro 15 Retina
15.4" (39.12 cm) Apple MacBook Pro 15 Retina, четириядрен Intel® Core™ i7 3820QM 2.7/3.7GHz, IPS LED Display &
GeForce GT 650M 1GB DDR5 (HDMI), 16GB, 768GB SSD, 2x USB3.0, 2x Thunderbolt, OS X Mountain Lion, 1.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/65938/154-3912-cm-apple-macbook-pro-15-retina

Индивидуално обучение по португалски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системите „Aprender portugues” или
друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/65937/individualno-obuchenie-po-portugalski-ezik

Индивидуално обучение по ИТАЛИАНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена:
10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
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http://obiavidnes.com/obiava/65936/individualno-obuchenie-po-italianski-ezik

Индивидуално обучение по испански език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/65935/individualno-obuchenie-po-ispanski-ezik

Индивидуално обучение по НЕМСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” , „Em neu” или система по избор, всички нива. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
немски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/65934/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

БИ СИ СИ ХАНДЕЛ – производство на млечни продукти
БИ СИ СИ ХАНДЕЛ е с фирмена дейност преработка на млечни продукти. Разполага с продукция от краве мляко, овче
мляко и биволско мляко. Разнообразие от сирена и кашкавали. Българско бяло саламурено сирене Елена, пастьоризирано
прясно мляко с по-ниска или по-висока масленост, първокласно кисело мляко Елена. Млечни напитки във всякакви
разфасовки от 0,2 до 16 кг. За връзка с нас: гр. Елена, ул. Трети март 19, 06151/ 6368, 0887 097 329.
http://obiavidnes.com/obiava/65933/bi-si-si-handel--proizvodstvo-na-mlechni-produkti

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Headway или друга система по
избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване
на английски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/65932/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

Индивидуални уроци по френски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се
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развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена: 10 лева на
учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/65931/individualni-uroci-po-frenski-ezik

Индивидуални уроци по шведски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Svenska for nyborjare. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане,
слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/65930/individualni-uroci-po-shvedski-ezik

Индивидуални уроци по гръцки език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на гръцки език. Цена: 10 лева на
учебен час
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/65929/individualni-uroci-po-grycki-ezik

Ivy Bridge Core i3 3250 дву-ядрен (3.5GHz
Ivy Bridge Core i3 3250 дву-ядрен (3.5GHz, 3MB L3, 650MHz GPU, LGA1155) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/65928/ivy-bridge-core-i3-3250-dvu-yadren-35ghz

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 :
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тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/65927/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

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/65926/3d-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/65925/3d-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/65924/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

Частни уроци за матура в София
Частни уроци за матура в София по всички учебни дисциплини /български език /езикова култура/ и литература,
математика, география, история, английски, немски, испански, френски, италиански и руски език, химия, биология,
философия/ от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Ние можем да Ви предложим целогодишни и интензивни курсове за
зрелостните изпити!
http://obiavidnes.com/obiava/65923/chastni-uroci-za-matura-v-sofiya

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.
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Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60346/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Индивидуални уроци по фински език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В процеса на обучение се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен
на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на фински език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714495, 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/65922/individualni-uroci-po-finski-ezik

512MB DDR2 400MHz
512MB DDR2 400MHz, Infineon HYS72T64000HR-5-A, ECC, Registered
http://obiavidnes.com/obiava/65921/512mb-ddr2-400mhz

Индивидуални уроци по унгарски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите
"Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене
на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на унгарски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/65920/individualni-uroci-po-ungarski-ezik

Индивидуални уроци по румънски език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на
езика, и акцентира върху уменията за изразяване на румънски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/65919/individualni-uroci-po-rumynski-ezik

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
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провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване.
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/65918/bylgarski-ezik-za-chujdenci

8GB USB Flash
8GB USB Flash, A-Data DashDrive Choice UC510, Titanium
http://obiavidnes.com/obiava/65917/8gb-usb-flash

16GB USB Flash
16GB USB Flash, A-Data DashDrive C008
http://obiavidnes.com/obiava/65916/16gb-usb-flash

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/65915/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

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
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http://obiavidnes.com/obiava/65914/da-selekt-detektivska-agenciya

АСВ СЕЛЕКТ-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
ДОСЪДЕБНО И СЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ!!!! ИЗДИРВАНЕ И ПРЕГОВОРИ С ДЛЪЖНИЦИ
И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ !!! [уеб сайт], или тел:+359895559353, +35924176265 Ние от АСВ Селект искаме да ви
предложим извънсъдебна и съдебна помощ при нежелание от страна на Ваши длъжници да заплатят просрочените си
задължения. Даваме преимущество на срещите \"лице в лице\" с длъжниците, както и индивидуалният подход към всеки
конкретен казус. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ \" СЕЛЕКТ \" е с предмет на дейност извънсъдебно събиране
на вземания, цесиране на задължения. Специалисти сме в издирването на укриващи се длъжници и лизингополучатели.
Агенцията се съобразява изцяло с особеностите на българското законодателство.
http://obiavidnes.com/obiava/65913/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ София
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/65912/detektivska-agenciya-star-0885350440-sofiya

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ Пловдив
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/65911/detektivska-agenciya-star-0885350440-plovdiv

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ Бургас
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
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- 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/65910/detektivska-agenciya-star-0885350440-burgas

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-0888112075-Несебър Равда Слънчев Бряг Поморие
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/65909/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888112075-nesebyr-ravda-slynchev-bryag-p

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/65908/detektivska-agenciya-star-0885350440-varna

Детективска Агенция Дискрет-БУРГАС СИНЕМОРЕЦ СОЗОПОЛ ПОМОРИЕ
Агенцията извършва следните услуги-
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Аудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/65907/detektivska-agenciya-diskret-burgas-sinemorec-sozopol-pomorie

Microsoft Express Mouse
Microsoft Express Mouse, бяло-розова, BlueTrack, USB
http://obiavidnes.com/obiava/65906/microsoft-express-mouse

Microsoft Express Mouse
Microsoft Express Mouse, бяло-зелена, BlueTrack, USB
http://obiavidnes.com/obiava/65905/microsoft-express-mouse

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/65904/30-50-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/65903/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/65902/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

obiavi-bulgaria.com !!!
Готови сте да продавате или предлагате определена услуга? Ние ви предлагаме сайт, където ще можете да
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рекламирате напълно безплатно. Оbiavi-bulgaria.com - публикувайте своята обява сега!
http://obiavidnes.com/obiava/65901/obiavi-bulgariacom-

Microsoft Express Mouse
Microsoft Express Mouse, бяло-синя, BlueTrack, USB
http://obiavidnes.com/obiava/65900/microsoft-express-mouse

Logitech UltraX Cordless Media Desktop
Logitech UltraX Cordless Media Desktop, комплект безжични клавиатура & оптична мишка, USB
http://obiavidnes.com/obiava/65899/logitech-ultrax-cordless-media-desktop

Logitech Lapdesk N550
Logitech Lapdesk N550, охлаждаща подложка за лаптоп (до 14.1" (35.81cm)) + колонки
http://obiavidnes.com/obiava/65898/logitech-lapdesk-n550

TP-Link TL-WR720N
TP-Link TL-WR720N, 150Mbps Wireless Router + 4Port Switch
http://obiavidnes.com/obiava/65897/tp-link-tl-wr720n

Инкубатори за люпене на яйца - изгодни цени
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца за цялата страна,
полуавтоматични тип люлка, за 35 яйца,за 55 яйца, за 100 яйца,
и най-големите който предлагаме за 150 яйца по желание на клиента
на изгодни цени.На люлката няма гнезда и поради това в инкубатора
могат да се слагат яйца независимо от тяхната големина.
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
http://obiavidnes.com/obiava/65896/inkubatori-za-lyupene-na-yayca---izgodni-ceni

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/65895/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

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/65894/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
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нашият мащабен проект,където ще ви научим как да печелите приходи от интернет и ще получите пълна подкрепа по
Skype от наша страна за повече информация пишете ни на Skype име obqva10 или посетете сайта ни www.partybux.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/65893/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/65892/sigurna-rabota

Прецизен терморегулатор за инкубатор с PIC контролер.
Прецизен терморегулатор за инкубатор с PIC контролер. Цени, снимки, видео 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/65891/precizen-termoregulator-za-inkubator-s-pic-kontroler

ГЕОМАТ 2 ЕООД
Геомат 2 ЕООД е българска фирма с предмет на дейност продажба на водни помпи за отводняване, водоснабдяване и
противопожарни системи. При нас ще откриете потопяеми и наземни водни помпи Калпеда, хидрофорни съдове с обем
от 24 до 500 литра на склад, а по поръчка до 5000 литра, полиетиленови резервоари за вода на склад от 300 до 2000
литра, а по поръчка до 20 000 литра, както и дренажни помпи Зенит и Дрено – внос от Италия. Съоръженията са с
гарантирано качество. Извършваме гаранционен и извънгаранционен сервиз.
http://obiavidnes.com/obiava/65890/geomat-2-eood

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/65889/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/65888/30-50-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/65887/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/65886/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

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/65885/detektivska-agenciya-anagrama---detektivski-uslugi

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/65884/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/65883/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/65882/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

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/65880/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/65879/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/65878/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/65877/sigurna-rabota

Купувам земеделска земя в област Пловдив, Пазарджик.
Купувам земеделска земя в цялата страна. Давам под наем и аренда земеделски земи (ниви градини, лозя) в област
Пловдив, Пазарджик в землищета на:Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Браниполе,
Брестник, Брестовица, Верен, Войводиново, Войсил, Гелеменово, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Градина, Гранит,
Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх, Ивайло, Извор,
Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Катуница, Козарско, Костиево, Кочево,
Кричим, Крумово, Крумово-Ямбол, Куклен, Куртово Конаре, Леново, Мало Конаре, Марково, Мененкьово, Мокрище,
Момино село, Мулдава, Ново Село, Опълченец, Оризари, Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик, Перущица, Пловдив,
Православен, Първенец, Радиново, Рогош, Садово, Синитово, Старо Железаре, Стамболийски, Строево, Триводици, Труд,
Устина, Хасково, Храбрино, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Ягодово Крумово-Ямбол, Асеновград,,
Медковец.
AЛИКА ЕООД
GSM: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/65876/kupuvam-zemedelska-zemya--v-oblast-plovdiv-pazardjik

Детективска Агенция Фокс-Частен Детектив-Бургас,Несебър,Поморие,Слънчер бряг,Созопол
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/65875/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-burgasnesebyrpomorieslyncher-bryagsoz
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Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
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/65874/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks

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

ПЛОВДИВ- Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
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-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/65873/plovdiv--detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv

РУСЕ - 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/65872/ruse----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/65871/30-50-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/65870/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/65869/30-50-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/65868/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/65867/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

АБ –Асфалт и Бетон Хасково
Една от най-големите фирми за пътно строителсво работеща в страната е АБ –Асфалт и Бетон Хасково. Разполагат
със собствена производствена база, строителни групи, лицензирана лаборатория, цял набор от машини и съоръжения,
товарни автомобили, бетонов център и дават гаранция на здравината на настилките половени от тях.
http://obiavidnes.com/obiava/65866/ab-asfalt-i-beton-haskovo
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КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - АД , ЕАД , ООД и ЕООД.
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
Нашата задача е да помагаме на търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура
ООД, ЕООД, АД и ЕАД да преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения
пречещи на нормалното им функциониране.
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/65865/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.
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Какво предлагаме на своите клиенти:
1. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
2. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация - 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/65864/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.
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
http://obiavidnes.com/obiava/65863/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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

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/65862/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

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/65861/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
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http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/65860/detektivska-agenciya-diskret-burgas-sinemorec-sozopol-pomorie

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/65859/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/65858/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/65857/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/65856/30-50-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/65855/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn
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НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/65854/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА ! КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР нов -350лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един);
комплексно решение на телесните проблеми: наднормено тегло, забавена обмяна на веществата,
цена: 470 лв !
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/65853/detoksikator

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
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www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/65852/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

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/65851/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

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

С Йоши Блейд се реже лесно и прецизно! Острието на Йоши Блейд не ръждясва и не корозира!
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Остро е като бръснач и се изтъпява до 10 пъти по-бавно от стомана. Винаги е като ново и
запазва безупречен вид!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/65850/keramichen-noj-i-keramichna-belachka

Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
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/65849/magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

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
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международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/65848/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

149 лв. - Tablet GoClever 7" - Android 4.1 от TUK.BG
Ако сте искали да си купите таблет но е нямало подходящ, то при нас ще намерите! Страхотният GOCLEVER TAB
R76.2 е таблет от ново поколение! Промоция само в нашият електронен магазин!
http://obiavidnes.com/obiava/65847/149-lv---tablet-goclever-7---android-41-ot--tukbg

7" (17.78 cm) Q-MAX MID-7013
7" (17.78 cm) Q-MAX MID-7013, Cortex A8 1.2GHz, 0.3Mpix camera, 512MB RAM, 4GB Flash памет (&microSD слот),
802.11b/g, Android 4.0
http://obiavidnes.com/obiava/65846/7-1778-cm-q-max-mid-7013

23.6" (59.94 cm) Samsung S24C20KBL
23.6" (59.94 cm) Samsung S24C20KBL, FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, DVI, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/65845/236-5994-cm-samsung-s24c20kbl

MS Office Home and Business 2013 +слушалки LifeChat LX-3000
MS Office Home and Business 2013 +слушалки LifeChat LX-3000, 32/64-bit, English (само ключ за активация)
http://obiavidnes.com/obiava/65844/ms-office-home-and-business-2013-slushalki-lifechat-lx-3000

Инкубатори за люпене на яйца - изгодно
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца за цялата страна,
полуавтоматични тип люлка, за 35 яйца,за 55 яйца, за 100 яйца,
и най-големите който предлагаме за 150 яйца по желание на клиента
на изгодни цени.На люлката няма гнезда и поради това в инкубатора
могат да се слагат яйца независимо от тяхната големина.
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
http://obiavidnes.com/obiava/65843/inkubatori-za-lyupene-na-yayca---izgodno

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.
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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/65842/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.
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/65841/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Детективска Агенция Фокс - Детективски Услуги-Слънчев бряг 24 ч.
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
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-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/65840/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-slynchev-bryag-24-ch

Детективска Агенция Фокс- Частни Детективи
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://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/65839/detektivska-agenciya--foks--chastni-detektivi

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ -ДЕТЕКТИВСК
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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/65838/chasten-detektiv--detektivska-agenciya-fox

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/65837/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

Yachta for sale WYBACYACHTS 53HT – URGENT !!!
Model:WYBACYACHTS 53HT
Website: www.wybacyachts.com
e-mail: info@wybacyachts.com
e-mail: wybacyachts@gmail.com
Price: 390000 €
Contact: Wybacyachts d.o.o
Contact phone +38163211088
Model is from 2011,is new
Technical specifications:
Length overall:16,20m(53 ft)
Beam:3,75m(12,3 ft)
Draft:0,82m
Displacement:15 tones
Fuel capacity:1.400 l(369 gallons)
Water capacity:400 l
Engine: Twin Cummins QSC 8,3 – 540 hp
Beds 6
Toilets with shower 3
Saloon with kitchen
Refrigerator with deep freeze compartment
Electric quiet flush toilets
Saloon LCD TV
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Saloon and cockpit stereo CD/DVD/radio
All cabins are fitted with opening portholes and 240v power points
All bathrooms feature electric quiet flush toilets and 240v shaver points
Power-assisted hydraulic steering system
24v DC/240v AC electrical system
240v shore power with 50-amp float battery charger
Remote control electric anchor winch
Autopilot
VHF with DSC R/T
Speed and distance log
Echo sounder with alarm
Remote control searchlight
GPS
Cockpit sun bed and cushions
Hard top with electrically operated sliding sunroof
Transom door
Hot and cold transom shower
Cockpit hood and tonneau cover
Generator 4kw
Batteries 4
Fire extinguishers 6
Transformer 12V/24V/220V
http://obiavidnes.com/obiava/65836/yachta-for-sale-wybacyachts-53ht--urgent-

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/65835/3d-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/65834/3d-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/65833/3d-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/65832/3d-proektirane-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
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Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ" ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС
ЗАДЪЛЖЕНИЯ.Сделки с търговски предприятия и фирми със задължения.
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 фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
тел. 0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/65831/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.
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/65830/30-50-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/65829/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
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За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/65828/30-50-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/65827/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/65826/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Ремонт на покриви-София
.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 .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/65825/remont-na-pokrivi-sofiya

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 .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
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GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/65824/remont-na-pokrivi---v-cyalata-strana

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/65823/hidroizolaciya

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/65822/stroitelni-uslugi---grub-stroej

Ръчно изработени гривни Shabi с естествени камъни от www.luksozni-bijuta.com
Магазин за бижута www.luksozni-bijuta.com предлага нови, ръчно изработени гривни с естествени камъни Shabi. Гривните
са изработени от естествени материали- лунен камък, розов кварц, млечен кварц, оникс, нефрит, ахат, перли, топчета,
инкрустирани с кристали Сваровски. Размерът на гривните се регулира. Разнообразни, нежни, стилни и женствени
гривни. Идеален подарък за всяка жена.
http://obiavidnes.com/obiava/65821/rychno-izraboteni-grivni-shabi-s-estestveni-kamyni-ot-wwwluksozni-bijutacom

InSighting група за личностно развитие 06.08.2013
Подарете си възможността да бъдете себе си сред хора, които вибрират на вашата честота и изповядват Различния
мироглед на живеене
Заповядайте на:
06 август - 19 часа
и станете част от магията да си Инсайтър ;)
Какво е InSighting може да прочете още по темата:
http://www.insighting.bg
http://www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/65820/insighting-grupa-za-lichnostno-razvitie--06082013
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Eротична линия 090 36 30 14
Денонощна Еротична линия - 090 36 30 14
http://obiavidnes.com/obiava/65819/erotichna-liniya-090-36-30-14

Уроци по английски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по английски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.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/65818/uroci-po-angliyski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Португалски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по португалски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.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/65817/portugalski-ezik-za-uchenici-ot--7-do-12-klas

migito.com - курсове за декупаж и квилинг
Посетете електронният ни магазин www.migito.com/page/store където ще откриете голямо разнообразие от ръчно
изработени картички! Предлагаме също така и качествени крафт материали!
http://obiavidnes.com/obiava/65816/migitocom---kursove-za-dekupaj-i-kviling

ИСПАНСКИ ЕЗИК за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по испански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.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/65815/ispanski-ezik-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

Френски език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по френски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно за учениците време.
Цена 10 лв.на час.
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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/65814/frenski-ezik-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Италиански език за ученици от 5 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по италиански за ученици от 5 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.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/65813/italianski-ezik-za-uchenici-ot-5-do-12-klas

Езикова подготовка за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира езиково обучение за ученици от 7 до 12 клас по английски, френски, немски, испански,
италиански и португалски език в удобно на ученика и преподавателя време. Обучението включва помощ при подготвяне
на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика. Предлагаме също и
подготовка за матура и изпити за получаване на сертификат. Цена: 10 лева на учебен час, a при двама курсисти – 8 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/65812/ezikova-podgotovka-za-uchenici-ot-7-do-12-klas

Езиково обучение за ученици от 5 до 7 клас
Учебен център Орбис предлага групово и индивидуално обучение за деца от 5 до 7 клас по английски, немски, италиански,
френски, испански и португалски език. Работи се с подходящи за възрастта езикови системи. В процеса на обучение се
развиват всички умения – слушане, четене с разбиране, говорене и писане. Заниманията се провеждат в удобно за
учениците и преподавателя време. Цена: 10 лв. 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/65811/ezikovo-obuchenie-za-uchenici-ot-5-do-7-klas

ЛЯТНА ШКОЛА ЗА ДЕЦА ОТ 1 ДО 4 КЛАС
Учебен център Орбис предлага езиково обучение и подготовка по изучаваните учебни предмети за деца от 1 до 4 клас.
Часовете се провеждат три пъти седмично (понеделник, сряда и петък) от 10 до 12 часа по 3 учебни часа.
Езиковото обучение може да бъде по избор - английски, френски, испански, италиански и португалски.

Страница 80/112

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

04.08.2013

Подготовката по изучаваните учебни предмети включва материала по български език, математика, човек и общество,
човек и природа за съответния клас.
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/65810/lyatna-shkola-za-deca-ot-1-do-4-klas

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/65809/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Фотокатализационен капан за комари
Високотехнологичен, суперикономичен, безшумен и хигиеничен начин за защита от комари. Посредством MOSQUITO
KILLER® ефективно се защитава полуоткрита (уредът не трябва да попада под пряко въздействие на дъжд и висока
влажност) или закрита площ от около 20 кв. метра. Уредът е безшумен и хигиеничен. Идеален е за защита на спални
помещения, там където комарите са най-неприятни и най-опасни. Поддръжката на MOSQUITO KILLER® е лесна и
отнема няколко минути седмично, просто сваляте кутията от метална мрежа и изтръсквате унищожените вредители.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България! Промоцията е валидна до 1 август 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/65808/fotokatalizacionen-kapan-za-komari

Персонално устройство за защита от комари
За предпазване от хапещи комари у дома, в офиса и при всякакви дейности на открито. Устройството е елегантно,
свръхлеко и удобно за носене – можете да го привързвате на ръка или крак, да го закачвате на джоб или друга част от
облеклото, да го окачвате на връзка за носене на врата или да го „монтирате” на детското колело. Можете да
избирате между два режима на работа (i.Наподобяващ мъжки комар 18.4khz; ii.Наподобяващ водно конче 38.4Hz).
Изборът правите сами, в зависимост от обстановката (при вторият режим, звукът от устройството се чува и от
хората). Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/65807/personalno-ustroystvo-za-zashtita-ot-komari
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Уреди за борба с гризачи, диви животни, птици, мравки
При проблеми с вредни гризачи (мишки, плъхове, къртици, съсели, невестулки), диви животни (лисици, кучета, котки),
грабливи птици, както и хлебарки, мравки, паяци и др. подобни. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/65806/uredi-za-borba-s-grizachi-divi-jivotni-ptici-mravki

Изследване с биоскенер (квантов анализатор)
Изследване без игли, кръв и урина – само хващате една електронна сонда и за 56 секунди се отчита моментното
състояние на всичките ви органи и системи, както и недостига на определени витамини, соли, аминокиселини, и други,
необходими за правилното действие на организма хранителни елементи. За да знаете как да се храните, как да
регулирате теглото си, какви мерки да вземете, ако имате отклонения от разумните норми, трябва да отчетете какво е
точното състояние на Вашия организъм. Можете да го постигнете, ако си направите пълно изследване при нас необходимо е само да дойдете отпочинали и на гладно, и да отделите 15 минути (с предварително записване по
телефона). Адрес: София, кв. Лозенец, ул. ”Димитър Хаджикоцев” 55 – ТехноМаг. Цена на индивидуално изследване –
30лв, цена на изследване на семейства – 25лв на член. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net
или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/65805/izsledvane-s-bioskener-kvantov-analizator

Портативен квантов анализатор (биоскенер)
Новата версия, с 36 теста и над 220 изследвания на човешкия организъм. С него можете лесно и бързо (за секунди) да
диагностицирате моментното състояние на всички органи в човешкото тяло, както и наличието (или отсъствието) на
ценни за организма минерали, соли и витамини. С професионален медицински превод на български език. Еднакво удобен,
както за профилактична бърза диагностика в консултативни медицински пунктове, центрове за здраве и красота,
билкови аптеки, магазини за хранителни добавки и др., така и за лична, и семейна превантивна диагностика у дома. С
по-атрактивна цена. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 675 лв и спестете 10% от нормалната цена! Промоцията е валидна до 1 август 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/65804/portativen-kvantov-analizator-bioskener

Пластири за детоксикация
За извличане токсини и отпадни продукти от организма през стъпалата, докато спите през нощта – един изключително
добър начин за съхраняване на здравето. Чрез него, токсините и отпадните продукти, натрупани във вътрешностите,
червата и циркулационната система, могат бързо да бъдат изхвърлени от организма. Основава се преди всичко на
познатите от хилядолетия в Китай и усъвършенствани в Япония свойства на бамбуковата киселина и турмалина, които
са главни съставки на детоксикиращите пластири. Очистването на организма е особено полезно за лица с по-отслабена
имунна система, работещи под стрес или в замърсена среда, употребяващи мазна и пикантна храна, тютюн, алкохол,
нервно изтощени, с хипертония, с възпалени стави, травми, диабет, подагра. Предлагаме качествен продукт, признат
като номер едно в Япония. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка при онлайн поръчка на 20 и повече броя пластири! Промоцията е валидна до 1 август 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/65803/plastiri-za-detoksikaciya

Детоксикатор (уред за йонна водна детоксикация и инфрачервена терапия)
Детоксикаторът е високотехнологично устройство, което помага на човешкото тяло да се пречиства само от
натрупани отпадни материали и метали, които се извличат през ходилата във водна йонизирана следа. Можете да го
използвате сами - употребата му не изисква никаква специална подготовка.
Инфрачервената терапия облекчава мускулните болки, подобрява клетъчните функции и засилва кръвообращението. В
комплекта: основен електронен модул за задаване и управление на две независими функции: йонна детоксикация и
инфрачервена терапия - 1 бр., Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация (консуматив - за около
40 процедури) - 1 бр., Захранващ кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Инструкции за употреба на
български език, Алуминиево куфарче за съхранение и транспортиране. Подробности в www.TehnoMag.net или на тел.
02/422 422 8, 0884 386878, 0896046994, 0876046994.
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Сега с всеки закупен Детоксикатор получавате като подарък втори Електрод! Промоцията е валидна 1 август 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/65802/detoksikator-ured-za-yonna-vodna-detoksikaciya-i-infrachervena-terapiya

Мини овлажнител, охладител и ароматизатор за въздух
Едно оригинално решение за подобряване микроклимата зад бюрото – малък симпатичен уред, който допринася за
постоянно хидратиране и поддържане на свежа кожата на ръцете, лицето, шията. Ободрява очите. Осигурява нежен
хладен полъх, сравним с морски бриз през горещите летни дни. Ароматизира работното място. Само срещу 39,00 лв.
Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка плюс подарък USB Адаптер за 220V! Промоцията е валидна до 1 август 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/65801/mini-ovlajnitel-ohladitel-i-aromatizator-za-vyzduh

Уред за сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА – САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме най-новия уред за
получаване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна обработка
и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект.Напълно дезинфикцирана и полезна вода за
пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. За няколко минути повече можете да
приготвите сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока
температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на
плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Само сега с всеки закупен уред за сребърна вода получавате подарък – Паста за зъби Dr. Silver! Промоцията е валидна до
1 август 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/65800/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Електронно устройство за вибрационно пране “VOLCANO”
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Сега с всяка закупена турбо ефективна пералня получавате подарък – Перилни препарати! Промоцията е валидна до 1
август 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/65799/elektronno-ustroystvo-za-vibracionno-prane-volcano

Ултразвукова пералня с нано-сребърна технология „Volcano”
Уникална система за пране и дезинфекция на тъкани, гарантираща максимален ефект, благодарение обединяването на
три съвременни технологии. Най-икономичната пералня с нано-силвър дезинфекционен ефект и декарбонизатор – това е
ултразвуковият уред за пране и почистване Sistema Silver. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60%
перилен препарат, 100% омекотители. Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите
не се мачкат - забравете и гладенето. Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на детски играчки
и дрехи, маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/65798/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-volcano

Ултразвукова пералня „Marta”
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Това джобно по размери устройство представлява най-икономичната и най-безшумна пералня в света. С него щадите и
запазвате качеството и цветовете на материята – особено полезно е за пране на нежни и фини текстилни изделия.
Изключително практично устройство. Миниатюрно, лесно за употреба, удобно за ползване, когато сте на път, в
командировка или на почивка. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.ТehnoМag.net или на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България! Промоцията е валидна до 1 август 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/65797/ultrazvukova-peralnya-marta

Ултразвукова ваничка за почистване и стерилизация
Полезен уред за ултразвуково почистване на метални инструменти, CD,DVD и BlueRay оптични дискове, бижута,
часовници, очила (вкл. и слънчеви), лупи, гривни, обици, пръстени, монети, клапи, дюзи, пособия за бръснене, четки за зъби,
гребени и т.н. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/65796/ultrazvukova-vanichka-za-pochistvane-i-sterilizaciya

Енергийна алкална нано чаша
Наричана още турмалинова чаша, манерка за „жива вода” - предназначена да филтрира, пречиства, минерализира,
йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с доказано
полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява това, което ни е най-необходимо. С енергийната алкална чаша за питейна вода ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.ТehnoМag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
Безплатна доставка при поръчка на 2 и повече броя! Промоцията е валидна до 1 август 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/65795/energiyna-alkalna-nano-chasha

Сауна за лице и инхалатор за нос и гърло
Този уред, с помощта на полезното действие на парата чрез първата приставката за сауна, дълбоко почиства лицето и
внимателно премахва замърсяването и черните точки. Кожата остава по-дълга време свежа и хидратирана, изглежда
по-млада и по-блестяща. Уредът е идеален за употреба в домашни условия и може да се използва за дълбоко почистване
на следи от грим, за дълбоко почистване на порите и предотвратяване изсушаването на кожата. Втората приставка –
за инхалация - е предназначена за вдишване през носа и през устата. В студено време лигавицата в устната и носната
кухина става особено суха. Благодарение на инхалатора лигавицата се овлажнява, което допринася за по лесно вдишване.
Успешно се лекува кашлица и трудно отхрачване. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.ТehnoМag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994.
http://obiavidnes.com/obiava/65794/sauna-za-lice-i-inhalator-za-nos-i-gyrlo

Уред за маникюр и педикюр със 7 приставки
Елегантен и ефективен ел. уред със седем лесно сменящи се приставки и сушилня за лакирани нокти. Предназначен да
пести времето, да оформя по най-добър начин ноктите на ръцете и краката, да отстранява кожички и впити навътре
краища на нокти, както и удебелени кожни натрупвания и мазоли по пръстите на краката, ходилата и петите.
Белгийско качество. Редовното използване на този уред би могло да направи Вашите ръце и крака по-меки и
по-атрактивни, както и да заздрави ноктите и да ги предпази от чупене. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.ТehnoМag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994
http://obiavidnes.com/obiava/65793/ured-za-manikyur-i-pedikyur-sys-7-pristavki

Дигитален термометър в биберон-залъгалка
За да не бъде притеснявано детето, много удобен и напълно безопасен, клинично тестван термометър във форма на
биберон-залъгалка за контролиране на телесната температура на бебето. Германска марка – Тайвански производител -
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супер цена. С една година гаранция. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.ТehnoМag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994
http://obiavidnes.com/obiava/65792/digitalen-termometyr-v-biberon-zalygalka

Електронен крачкомер с часовник
Малко електронно устройство, което можете да носите в джоб или в раницата. Служи за отчитане и запис на
изминатото разстояние, количеството изразходени калории. Подходящо при спортно ходене, бягане или туризъм.
Доверете се на е-магазина за високотехнологич ни продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/4224228,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/65791/elektronen-krachkomer-s-chasovnik

Уред за икономия на ток и йонно пречистване на въздуха
Мини йонизиращ въздухочистител в комбинация с енергоспестяващо устройство. Това е едно «интелигентно»
устройство, което локално оптимизира работата на електрическата мрежа и по този начин постига значителна
икономия на електроенергия, достигаща в отделни домакинства до 35%. (Ефективно е преди всичко за консуматори с
ел.двигатели – перални, съдомиялни, хладилници, фризери и т.н.). Сертифицирано за качество и надеждност в ЕС. Едно
устройство стига за ел.кръг в апартамент, офис, ресторант, малък хотел или цех с общо натоварване на ел.мрежата до
19 kW. Включва се в стандартен ел.контакт. Отговаря на всички изисквания за безопасност и има 2 години гаранция.
Цената е с вкл. 20% ДДС. Пестете ток и пари, поддържайте здравето си. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България! Промоцията е валидна до 1 август 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/65790/ured-za-ikonomiya-na-tok-i-yonno-prechistvane-na-vyzduha

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/65789/detektivska-agenciya-anagrama

Уред за икономия на ток с две години гаранция
Купете сега само за 17,40 лв и спестете 40% от нормалната цена! Промоцията е валидна до 1 август 2013г.!
Сертифицирано за качество и надеждност в ЕС, вече 5 години предлаганото от «ТехноМаг» енергоспестяващо
устройство доказва ефективността си в български условия и все повече хора се убеждават в неговата потребност. Това
интелигентно устройство изпълнява ролята на своеобразен филтър, който oптимизира локално работата на
електрическия кръг, като стабилизира захранващото напрежение, изчиствайки го от външните нежелани паразитни
пикове и падове, които акумулира и вкарва обратно в мрежата във вид на допълнителна полезна енергия. Така, чрез
натрупване малко по-малко ползването на тази допълнителна енергия за период от един месец, например, се постига
значително намаляване на сметката за електроенергия, достигаща в някои домакинства до 35%. (Ефективно е преди
всичко за консуматори с ел.двигатели – перални, съдомиялни, хладилници, фризери и т.н.). Едно устройство стига за
ел.кръг в апартамент, офис, ресторант, малък хотел или цех с общо натоварване на ел.мрежата до 19 kW. При по-голямо
натоварване се слага второ устройство, и т.н. Включва се в стандартен ел.контакт. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228. За района на София осигуряваме
ел.специалисти за монтаж на професионалните уреди или извеждане на допълнителни ел. контакти.
http://obiavidnes.com/obiava/65788/ured-za-ikonomiya-na-tok-s-dve-godini-garanciya

Електронна цигара F1 EGO-W с презареждащ се картомайзер с резервоар и мега батерия
Различното в този модел е-цигара е картомайзерът с голям резервоар (2.0 мл) за многократно пълнене с никотинова
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течност и мощната мега батерия с бутон за ръчно включване и изключване, която осигурява 5 пъти повече всмуквания с
едно зареждане. С елегантна капачка, тип писалка. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Купете „Електронна цигара F1 EGO-W” сега само за 79,20 лв и спестете 20% от нормалната цена! Безплатна доставка
на всички видове цигари! Промоцията е валидна до 1 август 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/65787/elektronna-cigara-f1-ego-w-s-prezarejdasht-se-kartomayzer-s-rezervoar-i-mega-bater

Електронни цигари
Всички видове електронни цигари, плюс консумативи и резервни части. Безплатна доставка в цялата страна. За да
пушите навсякъде без да тровите себе си и околните. Или за да откажете пушенето завинаги без да си докарвате стрес
и килограми. Електронните цигари опазват здравето на пушача и не замърсяват околната среда. Сложете край на
всички ограничения за място и време за пушене. Излиза дори по-евтино от обикновените цигари, а здравето е безценно.
Подробности в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете „Мини електронна цигара със сменяем картомайзер” сега само за 19,50 лв и спестете 50% от нормалната цена!
Безплатна доставка на всички видове цигари! Промоцията е валидна до 1 август 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/65786/elektronni-cigari

Промишлен генератор за озониране на въздух и вода с широко приложение
За пречистване и дезинфекция на течаща ВОДА, кладенци и басейни (за питейни нужди, за водопречиствателни станции,
за плувни басейни и спа съоръжения, за съхранение на хранителните продукти, за селскостопанско напояване, за
животновъдство, за птицеферми, за медицински заведения, за обществени фонтани, и т.н.), както и за пречистване,
дезинфекция и обезмирисяване на ВЪЗДУХ в индустриални помещения, обществени кухни и ресторанти, складове за
плодове и зеленчуци, помещения за гледане на животни, болнични заведения, театри и киносалони, музеи, летища, гари и
автогари, училища и детски градини, магазини и молове, и всякакви други обществени помещения на закрито. За
подробности, проекти и поръчки на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994 или в е-магазина
www.Tehnomag.net
http://obiavidnes.com/obiava/65785/promishlen-generator-za-ozonirane-na-vyzduh-i-voda-s-shiroko-prilojenie

Озонатори – за пречистване на въздух, вода, храна
Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания
и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почистват и
обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните
продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др.
Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
Купете ”Мини озонатор за пречистване на въздух, вода, храна” сега само за 97,30 лв и спестете 30% от нормалната
цена! Промоцията е валидна до 1 август 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/65784/ozonatori--za-prechistvane-na-vyzduh-voda-hrana

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
Купете сега само за 172,80 лв и спестете 10% от нормалната цена! Промоцията е валидна до 1 август 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/65783/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma
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Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Фитнес уред от ново поколение, с ”ВИБРО ПЛЕЙТ” дори и Мадона извайва тялото си !
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/65782/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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
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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/65781/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
http://obiavidnes.com/obiava/65780/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.
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
Нашата задача е да помагаме на търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура
ООД, ЕООД, АД и ЕАД да преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения
пречещи на нормалното им функциониране.
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/65779/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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
www.MIPGROUP.eu
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www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/65778/hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv-shperplat-wwwshperplateu

Приставка биде за тоалетна с топла и студена вода
Универсална приставка с биде за стандартна тоалетна чиния. С две дюзи, едната само дамска. Смесител за топла и
студена вода. Лесно се монтира под капака на всяка стандартна тоалетна чиния. Действа чрез подвижни скрити
плъзгащи се водни дюзи за измиване. Осигурете си висока индивидуалната хигиена! Освободете се от хемороидните
болки! Идеална за бременни жени, лесна за употреба от незрящи или трудноподвижни (възрастни) хора. Подходяща, за
домашна употреба и хотелски стаи. Цена 125 лв. с ДДС. Гаранция 1 година. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България! Промоцията е валидна до 1 август 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/65777/pristavka-bide-za-toaletna-s-topla-i-studena-voda

Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво
Увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като
същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват от разхода на гориво (10-22%). Действието им се
основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната тръба, благодарение на силното магнитно поле,
образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка. Специално проектирани и нанотехнологично
произведени неодимови магнити. Директно от производителя. CE сертификати от Великобритания. Цени от 29.90 лв.
нагоре (за мотори, леки и товарни автомобили, автобуси). За подробности и поръчки посетете www.TehnoMag.net или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/65776/magnitni-yonizirashti-pristavki-za-pestene-na-gorivo

Уред за пестене на гориво и ток в автомобила
FUEL SHARK е разработен е по японска технология, която води до пестене на 10-20% гориво в зависимост от
спецификата на Вашия автомобил. Уредът, вече успешно се използва от милиони шофьори в САЩ, Канада, Австралия,
Англия, Германия, Франция, Близкия Изток и Азия. Основни предимства на FUEL SHARK: Увеличава изминатите
километри с едно зареждане; Намалява вредните емисии от двигателя; Увеличава мощността на двигателя; Увеличава
живота на акумулатора; Лесен за употреба и започва да работи на момента, в който бъде включен в захранващото
гнездо („запалката”) на автомобила. Този електронен уред се използва, както за бензинови, така и за дизелови двигатели
при напрежение в запалката на автомобила 12 V. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Само сега с всеки закупен “FUEL SHARK” получавате подарък – Разклонител за автомобил! Промоцията е валидна до 1
август 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/65775/ured-za-pestene-na-gorivo-i-tok-v-avtomobila

Алкохолен тестер (дрегер)
Цифров уред за измерване алкохолното съдържание по дъха на човека. Подходящ за проверки на служители и работници в
малки фирми, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Сертифициран по CE и DOT (означава, че
продуктът е преминал успешни тестове практически по всички световни стандарти). С високочувствителен
полупроводников несменяем сензор. В комплект с 6 бр. мундщуци и инструкция за експлоатация. 12 месеца гаранция.
Предлагаме допълнително мундщуци. Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Сега с всеки закупен Алкохолен тестер AD-6000NS получавате като подарък 2 бр. алкални батерии! Безплатна доставка!
Промоцията е валидна до 1 август 2013г.!
http://obiavidnes.com/obiava/65774/alkoholen-tester-dreger

Сензор за газ
За откриване, измерване и сигнализация при наличие на повишена концентрация на експлозивен газ в битова среда. Когато
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засече наличност на газ пропан-бутан с концентрация над 20% ДГВ (допустима граница на взривяемост), уредът започва
да издава предупредителни звукови и светлинни сигнали. Едновременно с това се задейства и релейният му изход, който
автоматично може да управлява електромагнитен вентил, спиращ притока на газ. Ако ползвате газ пропан-бутан за
битови нужди, не се страхувайте повече от експлозия, защото при надвишено изтичане на газ, този уред за откриване и
сигнализация, може успешно да защити Вас, семейството и съседите Ви. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/65773/senzor-za-gaz

Въздухочистител-йонизатор с UV и активна мултифилтърна система TESY
С антиалергично и антибактериално действие. За ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и всякакви
други замърсявания в затворени жилищни помещения, офиси. С шест нива на филтрация. За ефективно отстраняване на
миризми, дим, прах, алергени и всякакви други замърсявания в затворени жилищни помещения, спални, офиси. Обогатява
въздуха с отрицателни йони (витамините на въздуха) и кислород. С антиалергично и антибактериално действие. С
HEPA-филтър активен въглен, фотокатализатор, йонизатор, UV-лампа и вентилатор. Сбогувайте се с вредния прах и
лошите миризми във въздуха около вас. Осигурете си здраве и бодрост. И по-рядко бърсане на прах в стаята. С 2 години
гаранция! Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/65772/vyzduhochistitel-yonizator-s-uv-i-aktivna-multifiltyrna-sistema-tesy

Йонизатори срещу вредни излъчвания, умора, главоболие
Различни видове обезпаразитяващи и филтриращи въздуха йонизатори за затворени битови помещения. Пречистват
въздуха,премахват главоболие и умора, предпазват от редица заразни заболявания (грип и т.н.), както и от вредното
действие на телевизори и компютри. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.
02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/65771/yonizatori-sreshtu-vredni-izlychvaniya-umora-glavobolie

Частен съдебен изпълнител Стойко Аспарухов Георгиев
Стойко Аспарухов Георгиев е действащ Частен съдебен изпълнител за бързо принудително събиране на вземания,
налагане на запори, запечатване на помещения. За връзка: Търговище, ул. Стефан Караджа 4, вх. А, ет. 2, ап. 4, 0601
65030, 0889 528 162, asparuhov56@abv.bg.
http://advokat.uslugi.catalog.bg/company/чси+стойко+аспарухов+георгиев/51547
http://obiavidnes.com/obiava/65770/chasten-sydeben-izpylnitel-stoyko-asparuhov-georgiev

Инкубатори за люпене на яйца - изгодно
Предлагаме инкубатори за люпене на яйца за цялата страна,
полуавтоматични тип люлка, за 35 яйца,за 55 яйца, за 100 яйца,
и най-големите който предлагаме за 150 яйца по желание на клиента
на изгодни цени.На люлката няма гнезда и поради това в инкубатора
могат да се слагат яйца независимо от тяхната големина.
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
http://obiavidnes.com/obiava/65769/inkubatori-za-lyupene-na-yayca---izgodno

работни дрехи цени
Ние ще ви предложим високо качествени работни дрехи на супер цени! Посетете нашият онлайн магазин на интернет
адрес http://shop.mela99.com за пълният набор от стоки!
http://obiavidnes.com/obiava/65768/rabotni-drehi-ceni

Вентилатор с водна мъгла
Вентилатор с водна мъгла
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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/65767/ventilator-s-vodna-mygla

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/65766/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

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 варианта 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.
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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
http://obiavidnes.com/obiava/65765/magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА ! КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 450.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР нов -350лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 450 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един);
комплексно решение на телесните проблеми: наднормено тегло, забавена обмяна на веществата,
цена: 470 лв !
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/65764/detoksikator

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.
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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/65763/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

НОЩУВКИ ПЛОВДИВ 10 лв 0877749296 http://kvartiri-plovdiv.alle.bg/ TV, WI-FI, КЛИМАТИК
Самостоятелни, луксозни стаи хотелски тип. Във всяка стая има климатик, телевизор с кабелна телевизия,
високоскоростен безжичен интернет Wi - Fi, вентилатор. Стаите са обзаведени с нови поръчкови легла, с ергониомични
матраци на ТЕД, кът с мека мебел, маса и столове. PVC дограма и алуминиеви щори. Силиконизирани олекотени завивки и
супер бели памучни чаршафи. Бани с душ - кабини, вана и 24/7 топла вода. Охрана - СОТ видеокамери 24/7.
Стаите се намират близо до Централна ЖП гара, автогара ЮГ, автогара Родопи. Удобно за Пловдивски университет ПУ - ректорат 6 мин. Нова сграда - ПУ 10/15 мин автобус 222, Технически университет 5 мин. Колеж Делта 5 мин.
Европейски колеж 3 мин. Колеж по икономика и администрация КИА 10 мин. Аграрен университет - АУ (ВСИ) 8 мин.
Университет по хранителни технологии УХТ (ВХВП) 7 мин. Земеделски колеж 10 мин. Колеж Омега 10 мин, Музикална
академия 10 мин, АМТИИ 5 мин, Факултет по дентална медицина ФДМ - 2 мин. Медицински университет ВМИ 4 мин.
Медицински колеж Мара Малеева 7 мин, Хирургиите на Пещерско шосе УМБАЛ - СВ ГЕОРГИ 2 мин. Транспортна
болница 4 мин. Клиники ; Селена 3 мин, Пълмет 2 мин, Каспела 2 мин, Бора 4 мин. Гребна база 5 мин, Спортно училище 6
мин, ДНА - 7 мин, Стар град 10 мин, Топ център 8 мин, Античен театър 10 мин, Римски стадион 10 мин, Пловдивска
опера и театър 8 мин, Пловдивски панаир 10 мин, Аква ленд 10 мин, .
Удобен транспорт до всяка точка на града. Спирка на 2 мин. Автобуси 222, 12, 26, 29. Маршрутки - 1, 2. Такси стоянка.
Спирка на 3 мин. 10, 37. Спирка на 4 мин. 66, 24, 37, 6, 15, 10. Възможност за безплатно паркиране
В радиус от 100 метра Супер Маркет до 11 часа. , Хранителен магазин, Нон - стоп, Магазини, Заведения, Мол Фитнес
зала, Пазар, Фризьорски салон с турбо солариум, Еврофутбол, Дюнери и пици, Аптека, Пиле на грил, кафе - автомат,
Закуски изпечени на място. Рибен ресторант, Китайски ресторант, Скара бира, Кулинарен магазин за готова храна за
вкъщи, Заведения с обедно меню, повечето доставят и за вкъщи ( доставка 1; ; 2 лв предоставяме брошури и менюта с
цени ), Студенски стол, копирен център, банкомат, книжарница, офис на ЕКОНТ, банки - ДСК, ЦКБ, платен паркинг,
Поща, Химическо чистене пране и др,
ЦЕНА - - 10 ЛЕВА НА ЛЕГЛО
В ЦЕНАТА:
Ползвате ; Супер бяло памучно спално бельо чаршаф, плик, калъвка (перат се на хим чистене изгладени колосани
ароматизирани), високоростен безжичен интернет Wi - Fi, кабелна телевизия, тлевизор, вентилатор, ютия и дъска за
гладене, диспенсер за топла и студена вода, баня, WC с нон - стоп топла вода. охрана ВИЖТЕ И ДРУГИТЕ НИ ОФЕРТИ
НА kvartiri - plovdiv. alle. bg/ САЙТА НА ОБЯВАТА ЗА НОЩУВКИ КВАРТИРИ ПЛОВДИВ ЕВТИНИ СТАИ ПОД НАЕМ
ХОТЕЛСИ ТИП БЕЗ АГЕНЦИЯ ОТ СОБСТВЕНИК ЗА СТУДЕНТИ И ЗАДОЧНИЦИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ 0877749296 И 0876
601 100 %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
НАСТАНЯВАНЕ ХОТЕЛСКИ ТИП СТАИ В ГРАД ПЛОВДИВ ОТ СОБСТВЕНИК !!!!! БЕЗ АГЕНЦИЯ ПОСРЕДНИЦИ И
ИЗЛИШНИ КОМИСИОННИ И РАЗХОДИ ПЛАЩАШ ТОВА КОЕТО ПОЛЗВАШ ИЗГОДНО И УДОБНО НАЛИ !!!!!!
РЕЗЕРВИРАЙ СЕГА
ЗА ГОСТИ НА ПЛОВДИВ -- 0877749296 --- 10 лв /легло
http://kvartiri-plovdiv.alle.bg
ЗА СТУДЕНТИ И ЗАДОЧНИЦИ -- 0877 133 444 --- 10лв /легло/с промо код отстъпки
http://kvartiri-plovdiv.alle.bg/за-студенти-и-задочници
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ЗА ПЕРСОНАЛ И РАБОТНИЦИ -- 0877 459 407 --- 8лв / легло средна цена
http://evtini-noshtuvki-plovdiv.alle.bg/за-работници
ЗА БОЛНИЦИ И КЛИНИКИ -- 0877 46 17 46 --- 10лв /легло/с промо код отстъпки
http://evtini-noshtuvki-plovdiv.alle.bg/за-болници
ЗА СУТЕРЕННИ СТАИ С БАНЯ -- 0877 601 101 --- 8 лв /легло за сам /12лв/ с баня
http://kvartiri-plovdiv.alle.bg/сутеренна-стая
ЗА ВСИЧКИ НАШИ РЕДОВНИ НАЕМАТЕЛИ ПРИТЕЖАВАЩИ ПРОМО КОД ОТСТЪПКИ СПРЯМО РЕЙТИНГА
http://obiavidnes.com/obiava/65762/noshtuvki-plovdiv-10-lv-0877749296-httpkvartiri-plovdivallebg-tv-wi-fi-kli

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/65761/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

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/65760/30-50-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/65759/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
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Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/65758/30-50-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/65757/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/65756/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Pекламните картонените чаши
Дякови Инвест ООД.
В момента работим по нов проект - произвеждаме картонени чаши за кафе, мин.вода и бира на които печатаме
реклама.
ИДЕЯТА - да произведем чаши с Ваша реклама (Вашето лого върху нашите чаши- Всичко, което искате потенциалните
Ви клиенти да виждат докато пият кафето си) Отпечатаното върху чашката рекламно послание въздейства
подсъзнателно върху определен пазарен сегмент, толкова продължително и интензивно, колкото Вие желаете.
ЦЕЛ - популяризиране на Вашия бизнес, увеличение на продажбите на Вашите услуги!
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ - Можем да разпространим Вашата реклама там където Вие посочите! Изградили сме собствена
мрежа за разпространение- кафе автомати в центъра на гр. София, държавни администрации, училища, университети,
Летище Варна и Бургас /летен сезон/, бизнес сгради и други!
http://obiavidnes.com/obiava/65755/peklamnite-kartonenite-chashi

Картонени ЕКО чашки
Цена е за 20бр. Екологични картонени чашки. 2,40 с ДДС
УНИВЕРСАЛНИ: парти за рожден ден и т.н.
ИНДИВИДУАЛНИ: ще отпечатим вашата реклама върху чашките
Нашите чашки са съобразени с новите модерни екотенденции. Произведени са от 100% целулозен екструдиран картон.
Разграждат се в природата напълно за 8 седмици, без вреда за околната среда.За сравнение: пластмасовите чашки се
разграждат за 100 - 120 години при това с отделяне на вещества, вредни за природната среда, като бифенола например.
Картонената чашка пази оригиалния аромат и вкусови качества на напитката.
Удобна е за пренасяне или ползване по път, без опасност от опарване.
Има нисък коефицент на топлопроводимост и запазва температурата на напитката за по-дълго време.
Дори при 90?С не настъпва промяна в цялостта и формата на чашката или вкусовите качества на напитката.
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Висока стабилност на чашката, предпазваща от разливане на напитката дори при малък повей на вятъра.
...и много други предимства, които сами ще откриете...
http://obiavidnes.com/obiava/65754/kartoneni-eko-chashki

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/65753/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/65752/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/65751/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/65750/sigurna-rabota

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
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http://obiavidnes.com/obiava/65749/detektivska-agenciya-star-0885350440-varna

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/65748/detektivska-agenciya-star-0885350440

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/65747/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Предлагаме рафинирано и нерафинирано слънчогледово олио
Фирма "FJ Commerce ltd" предлага рафинирано и нерафинирано слънчогледово олио внос от Испания. Олиото е с платено
мито, I-во качество, и притежава всички необходими сертификати за продажба на територията на Европейския съюз
(EURO1, T2L, SGS, сертификат за произход и т.н.), като бутилираното олио може да бъде доставено с етикет на
търговската марка на клиента. Цените за бутилираното двойно-рафинирано масло са посочени в таблицата по-долу. За
доставка и цени на наливно, както и на нерафинирано слънчогледово олио, моля свържете се с нас.
Цени в ЕВРО за литър рафинирано олио бутилирано в бутилки от 1,2,3,5,10 литра :
До

100

тона

- 0.95 ЕВРО цента на литър

От

100

до 250 тона

- 0. 94 ЕВРО цента на литър

От

250

до 500 тона

- 0. 93 ЕВРО цента на литър

От

500

до 1000 тона

- 0. 90 ЕВРО цента на литър

От

1000 до 5000 тона

- 0. 88 ЕВРО цента на литър

От

5000 до 10 000 тона

- 0. 86/0.85 ЕВРО цента на литър

За Контакт:
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г-ца Грета Лечева
FJ Commerce ltd
град Пазарджик п.к: 4400
ул. Трапезица N 6
тел.:+359 888 520 030
офис: +359 34 443 775
Skype: gretalet
Email: greta.letcheva@gmail.com
Website: http://olioru.blogspot.com/
http://obiavidnes.com/obiava/65746/predlagame-rafinirano-i-nerafinirano-slynchogledovo-olio

Йонизатор Озонотор за въздух и вода
Йонизатор Озонотор за въздух и вода
Озонотор за въздух и вода, Йонизатор ”AEROION”, Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”
ще откриете в ”БГ магазин”. Устройствата са необходими за всеки дом или офис,
премахват замърсявания и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
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/65745/yonizator-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

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
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www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/65744/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Чипс Заира
Яде ви се хрупкав и абсолютно натурален чипс? Ние от фирма ЗАИРА-З.З. ЕООД ще ви предложим прекрасно
изживяване с чипса, който създаваме в нашата уникална и модерна производствена база в гр. Ямбол.
Освен в производсвтото на чипс нашата фирма се специализира и в производсвтото на пелети и пуканки. Работим
единствено и само с абсолютно натурални и естествени продукти!
Разполагаме със собствен завод, оборудван със съвременни машини и съоръжения отговарящи на европейските
изисквания. През годините сме доказали нашата лоялност и коректност към всички свои клиенти и партньори.
Предлагаме доставка до клиента и безплатна дистрибуция в цялата страна.
Опитайте натуралния ЧИПС ЗАИРА от български картофи!
http://www.chipszaira.com/
гр. Ямбол
ул. Енос № 8
тел: 046 66 43 62
GSM: 0898 594 187 и 0885 635 268
e-mail: zaira.z.z@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/65743/chips-zaira

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
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КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - АД , ЕАД , ООД и ЕООД.
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
Нашата задача е да помагаме на търговски и акционерни дружества независимо от организационната им структура
ООД, ЕООД, АД и ЕАД да преодолеят затрудненията си свързани с натрупани задължения или други съображения
пречещи на нормалното им функциониране.
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.
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Какво предлагаме на своите клиенти:
1. В рамките на 1 час осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
2. ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация - 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.
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
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 ,
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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
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!
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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
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
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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.
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

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

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.
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Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/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.
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
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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
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
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Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/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 !
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
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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.
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
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Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Фитнес уред от ново поколение, с ”ВИБРО ПЛЕЙТ” дори и Мадона извайва тялото си !
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/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
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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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