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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/61160/tovarni-prevozi

Транспортно-спедиторски услуги
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/65573/transportno-speditorski-uslugi

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

Детективска Агенция 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
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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/67467/detektivska-agenciya-foks-chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Частен детектив-Д
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/67466/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya

Bиброколан ТЕРМО ЕФЕКТ Shaper
Bиброколан ТЕРМО ЕФЕКТ Shaper - просто, бързо и ефективно колан за фитнес!
Укрепва различни части на тялото - раменете, бедрата, седалището, прасците и ръцете;
Помага за изгаряне на мазнините и изграждане на мускули без обучение;
Той отпуска напрегнатите мускули и масажирате тялото си с 5 различни скорости;
Ви позволява да тренирате мускулите си навсякъде;
Той подобрява кръвообращението и масажи краката си и краката
Произход: Китай
Заповядайте при нас!
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
онлайн магазин BGmag.
www.miramarket.net
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онлайн магазин MiraMarket.
www.shopbg.info
онлайн магазин SHOPBG.
www.tehno.shopbg.info
онлайн магазин ШОПБГ.
www.miramarket.eu
онлайн магазин MiraMarket.
www.market99.net
онлайн магазин Market99.
www.gabimarket.com
онлайн магазин Gabimarket.
http://obiavidnes.com/obiava/67465/bibrokolan-termo-efekt-shaper

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

С Йоши Блейд се реже лесно и прецизно! Острието на Йоши Блейд не ръждясва и не корозира!
Остро е като бръснач и се изтъпява до 10 пъти по-бавно от стомана. Винаги е като ново и
запазва безупречен вид!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/67464/keramichen-noj-i-keramichna-belachka

йонизатори Озонотор за въздух и вода
йонизатори Озонотор за въздух и вода.
Нашият магазин предлага на своите клиенти Озонотор за въздух и вода.
Устройството произвежда озон от кислорода във въздуха и образува отрицателни йони,
които премахват замърсявания и миризми и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
”БГ магазин” разполага и с йонизатори – Йонизатор ”AEROION” и Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”. За повече
информация относно изброените уреди се свържете с нас или посетете нашия сайт.
Прочистете вдишвания от Вас въздух, дарявайки си здраве.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
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www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
ww.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/67463/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

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/67462/magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Квантов анализатор - Биоскенер 39 Теста на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 39 Теста на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН ИНТЕРФЕЙС НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (34 за мъж/34 за жена) с общо над 240 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 38-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
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Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
www.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/67461/kvantov-analizator---bioskener-39-testa-na-bylgarski-ezik

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.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/67460/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Уред за сребърна вода
Уред за сребърна вода
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол

Страница 5/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.09.2013

Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/67459/ured-za-srebyrna-voda

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
0877540309
http://obiavidnes.com/obiava/67458/masajna-masajirashta-sedalka

"КУПУВАМЕ" ЕООД,ООД,АД,ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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:
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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Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67457/kupuvame-eoodoodadead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
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БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67456/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Обичам толкова много да правя секс за повечето време и търся спешно да се запозная със младо
и неопитно момиче за секс забавления предлагам само станд
Здравейте на всички вас мили момичета аз съм младо и тъмнокоско и сериозно момче на 27 годишен от софия и живея на
адрес люлин едно тип на обявата обичам много да правя секс за повечето време и търся спешно да се запозная със едно
младо и неопитно момиче за секс забавления предлагам само стандартни и всякакви секс удоволствия обичам да опитам
да лижам и сладките ви пичета моля важна информация тази обява е напълна сериозна и одговаря на вашите въпроси и
запитвания като наберете на горещата телефонна линия и само за момичета на тел 0877637211 моля само за сериозни
господа от петър иванов за дискретно и давай
http://obiavidnes.com/obiava/67455/obicham-tolkova-mnogo-da-pravya-seks-za-povecheto-vreme-i-tyrsya-speshno-da-se-zapozn

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации!- 0877696928 24ч.
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/67454/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii--0877696928-24ch

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
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-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/67453/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Варна ,
Приморско , Несебър
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/67452/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--varn

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35260/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektiviizneveri-i-brachni-bezplatni-kon

БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, ЗА ГРАД СОФИЯ, ОСВЕЖИТЕЛНИ РЕМОНТИ,
СОФИЯ. Ние предлагаме вие избирате с какво можем да сме ви полезни. Бояджийски услуги за град София, пребоядисване
освежаване освежителни ремонти на жилища офиси и всичко останало. Работим само като бояджии.
Предлагаме услугата както с ваш така и с наш латекс. Доставка на матеряла бесплатно. Опаковане облепване,
отстраняване на дребни пукнатини подкорущено и петна от влага. Работим чисто и качествено. Услугата и цената са
за завършен вид, при съгласуване и договаряне с клиента на място.
0988966337
http://obiavidnes.com/obiava/67451/boyadjiyski-uslugi-za-grad-sofiya-osvejitelni-remonti

БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, ЗА ГРАД СОФИЯ, ОСВЕЖИТЕЛНИ РЕМОНТИ,
СОФИЯ. Ние предлагаме вие избирате с какво можем да сме ви полезни. Бояджийски услуги за град София, пребоядисване
освежаване освежителни ремонти на жилища офиси и всичко останало. Работим само като бояджии.
Предлагаме услугата както с ваш така и с наш латекс. Доставка на матеряла бесплатно. Опаковане облепване,
отстраняване на дребни пукнатини подкорущено и петна от влага. Работим чисто и качествено. Услугата и цената са
за завършен вид, при съгласуване и договаряне с клиента на място.
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0988966337
http://obiavidnes.com/obiava/67450/boyadjiyski-uslugi-za-grad-sofiya-osvejitelni-remonti

Инкубатори
Предлагаме инкубатори полуавтоматични тип люлка.
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Капацитета на предлаганите от нас инкубатори е за :
35 яйца, 55, 75 , 100, и най големите който предлагаме
за 150 яйца. Гаранцията която поемаме е една
календарна година .
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
www.inkubatorbg.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67449/inkubatori

продавам майсторски блокфлейти
Продавам майсторски дървени блокфлейти от палисандър и пластмасова траверс флейта. GSM 0886094526
0897786392

и

http://obiavidnes.com/obiava/67448/prodavam-maystorski-blokfleyti

уроци по барабани и перкусия
Уроци по барабани и перкусия.Центъра.
GSM 0886094526 и 0897786392
http://obiavidnes.com/obiava/67447/uroci-po-barabani-i-perkusiya

Маркова козметика
Грим ООД е специализиран електронен магазин за маркови парфюми, бяла и декоративна козметика на утвърдени
производители. Предлагаме на вашето внимание парфюми за жени, мъже и деца, както и комплекти, душ-гелове, лосиони
за тяло, део стикове, дезодоранти, автършейви и много други.
http://obiavidnes.com/obiava/67446/markova-kozmetika

Детективска агенция "СТАР" - 0885350440 / Решения на вашите проблеми
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/67445/detektivska-agenciya-star---0885350440--resheniya-na-vashite-problemi
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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/67444/detektivska-agenciya-star---0885350440--varna-ruse-burgas-shumen-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Дискрет-БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ БАНСКО ПЕТРИЧ
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/67443/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-bansko-petrich

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Бургас Несебър Созопол Равда
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/67442/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-burgas-nesebyr-sozopol-ravda

"КУПУВАМЕ" ЕООД,ООД,АД,ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
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ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67441/kupuvame-eoodoodadead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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:
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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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67440/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ
РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
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гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67439/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-stra

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67438/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya

Дамско Яке Votre Mode
СЪСТАВ:
50%
полиуретан,50%
полиестер.
http://vypros.com/61110/votre-mode-дамско-яке-черно

Проверете

налични

размери

тук:

http://obiavidnes.com/obiava/67437/damsko-yake-votre-mode

АБ –Асфалт и Бетон Хасково
АБ –Асфалт и Бетон е с дългогодишни традиции в пътното строителство. Разполага с модерна техника и
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висококвалифициран персонал. Фирмата работи в страната и чужбина. Извършва и транспортни услуги.
http://www.ab-jsc.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67436/ab-asfalt-i-beton-haskovo

Разнообрази сивото ежедневие със Spisanievip.com !
Прочетете сега новото ни списание на младите - винаги позитивни и иновативни, ние предлагаме разнообразие в сивото
ежедневие с различни полезни статии за бизнеса, културата, както и полезни съвети за бита!
http://obiavidnes.com/obiava/67435/raznoobrazi-sivoto-ejednevie-sys-spisanievipcom-

Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД
ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!

ЕООД

СЪС

ТЪРГОВСКО И ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО.Прехвърляне на АД ЕАД ООД ЕООД със задължения, акции дружествени дялове
и търговски предприятия; Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
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 фирмата юридическа финансова и солидарна отговорност.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
ЗА контакти тел. 0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/67434/pravna-kantora-legal-konsulting-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za

Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД
ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!

ЕООД

СЪС

ТЪРГОВСКО И ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО.Прехвърляне на АД ЕАД ООД ЕООД със задължения, акции дружествени дялове
и търговски предприятия; Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
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 фирмата юридическа финансова и солидарна отговорност.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
ЗА контакти тел. 0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/67433/pravna-kantora-legal-konsulting-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za

Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД
ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!

ЕООД

СЪС

ТЪРГОВСКО И ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО.Прехвърляне на АД ЕАД ООД ЕООД със задължения, акции дружествени дялове
и търговски предприятия; Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления, съдебни изпълнения, задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
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доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
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 фирмата юридическа финансова и солидарна отговорност.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
ЗА контакти тел. 0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/67432/pravna-kantora-legal-konsulting-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za

Фитнес и хранителни добавки
Сайт с ниски цени за спортни стоки, хранителни и фитнес добавки. В сайта може да поръчате добавки, чиито състав е
съобразен с най-новите изследвания в областта на храните за активно спортуващите.
http://obiavidnes.com/obiava/67431/fitnes-i-hranitelni-dobavki

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
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БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67430/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

ЗАРЕЖДАНЕ НА АВТОКЛИМАТИЦИ от 29 до 39 лв
1.Дозареждане на автоклиматична система - 29лв
2.Цялостно зареждане на фреон ------- 39 лв
3Посещение на адрес--------София--- -- 10 лв
4Диагностика на автоклиматична система--10 лв
Какво представлява цялостното зареждане на климатичната инсталация :
Надуване на автоклиматичната система ако е необходимо
Вакумиране на системата с вакуумпомпа.
Поставяне на UV оцветител и масло.
Цялостно пълнене на системата с необходимото количество фреон R134a.
Замерване на изходящият въздух от въздухоотводите
тел 0894761944
тел 0897047586
гр София
http://obiavidnes.com/obiava/67429/zarejdane--na-avtoklimatici-ot-29-do-39-lv

Детективска агенция "СТАР" - 0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
starinvestigator@gmail.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/67428/detektivska-agenciya-star---0885350440

Детективска агенция "СТАР" - 0885350440
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
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-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/67427/detektivska-agenciya-star---0885350440

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/67426/detektivska-agenciya-star---0885350440--varna-ruse-burgas-shumen-veliko-tyrnovo

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/67425/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.
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8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/67424/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

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/67423/30-50-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/67422/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/67421/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
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-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/67420/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/67419/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA TAB W510 V2 таблет
10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA TAB W510 V2 таблет, сребрист, капацитивен Multi-Touch дисплей (microHDMI), двуядрен
Intel® Atom™ Z2760 1.8GHz, 2GB RAM, 64GB вградена памет, 802.11n, bluetooth, 2 x camera, Windows8, 580g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/67418/101-2565-cm-acer-iconia-tab-w510-v2-tablet

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/67417/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/67416/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/67415/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/67414/sigurna-rabota

БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ - СОФИЯ, ЦЕНИ, кв.м. търговски, жилищни,обекти.
0988-966-337
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НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ ВИЕ ИЗБИРАТЕ С КАКВО МОЖЕМ ДА СМЕ ВИ ПОЛEЗНИ.
-ПРЕБОЯДИСВАНЕ, ОСВЕЖАВАНЕ, ОСВЕЖИТЕЛНИ РЕМОНТИ,
НА ЖИЛИЩА ОФИСИ И ДР. Предлагаме услугата както с ваш
така и с наш латекс. Работим чисто и качествено
на добри цени, до завършени окончателен вид.
Боядисване с всики видове бои, латекс блажно лакове.
При необходимост шпакловане с всички видове шпакловки
според конкретния случаи за постигане наи доброто
качество удовлетворяващо клиента.
http://obiavidnes.com/obiava/67413/boyadjiyski-uslugi---sofiya-ceni-kvm-tyrgovski-jilishtniobekti

Самсунг Галакси С4 мини
Насладете се на Samsung S 4 mini 4.27 инчов дисплей, 16.78 млн. цвята, 107 грама - по-малкия брат на S4, телефонът
бижу на корейския производител Самсунг. Най-свежите цени са в Щепсел.бг !
http://obiavidnes.com/obiava/67412/samsung-galaksi-s4-mini

ръчно плетени блузи и шалове
Предлагам ръчно плетени блузи и шалове Разгледай Shikozno.blogspot.com
http://obiavidnes.com/obiava/67411/rychno-pleteni-bluzi-i-shalove

дърводелски услуги по домове и офиси веднага - ниски цени
Сглобяване и ремонт на гардероби,секции,спални,шкафове.Смяна на панти.Монтаж на врати и первази Обръщане на
врати.Скъсяване на врати.Поправка на разбити врати.Смяна на брави Укрепване на клатещи се маси и столове и по
заведения Уплатняване на прозорци и врати защита от вятър и студ Пребоядисване на стари мебели тел 028402396
0885994579
http://obiavidnes.com/obiava/67410/dyrvodelski-uslugi-po-domove-i-ofisi-vednaga---niski-ceni

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Варна ,
Приморско
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
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на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.comДетективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/67409/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--varn

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Варна ,
Приморско , Несебър
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
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Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.comДетективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/67408/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--varn

Активен въгленна най-добра цена от Химснаб Наири
Продаваме големи количества активен въглен. Промоциоанална цена от 4,50 лв/ кг без ДДС! (валидност на цената до
изчерпване на количеството)
http://obiavidnes.com/obiava/67407/aktiven-vyglenna-nay-dobra-cena-ot-himsnab-nairi

НОВО! ХИТ! ОТКАЖИ ЦИГАРИТЕ ЗАВИНАГИ С ZEROSMOKE ** от 60 на 29 лв.
ОТКАЖИ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ЛЕСНО, БЪРЗО, БЕЗПРОБЛЕМНО
И ЗАВИНАГИ С ИНОВАТИВНИЯ МЕТОД ZEROSMOKE MAGNETS
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** НАД ДВА МИЛИОНА ПУШАЧИ СА СЕ ОТКАЗАЛИ ОТ ВРЕДНИЯ НАВИК
ИЗПОЛЗВАЙКИ НОВАТА ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ZEROSMOKE!
Вече сте опитвали: лепенки; дъвки; таблетки; електронни цигари; лазер; акупунктура; хипноза и др. за отказване на
тютюнопушенето, но резултатите така и не идват, или са временни и със странични ефекти.
В последно време в помощ на пушачите решили да се откажат от вредния навик, се предлага нова иновативна
технология за терапевтична акупресура на ухото под търговското наименование ZeroSmoke.
Използва аурикуларна терапия и принципите на акупресурата, за подтискане желанието за цигара. Аурикуларната
терапия спомага за освобождаването на същите ендорфини, които се произвеждат при пушене.
Използват се два миниатюрни, дискретни, мощни биомагнита с минимални размери: 5х1 мм и 8х1 мм и 24-каратово
златно покритие. Позлатяването е с цел засилване проводящите свойства на магнитите и предпазване на кожата от
възможно дразнене и причиняване на алергии.
ZeroSmoke няма противопоказания, не дава странични ефекти и може да се използва без консултиране с лекар. Този нов
метод не изисква ограничения върху ежедневния начин на живот. Той е ефикасен, лесен, евтин и напълно безопасен!
ZeroSmoke се използва като големият магнит се поставя в предната горна част на ушната мида на лявото ухо
(„леваците” използват дясното ухо), а по-малкия се поставя срещу него зад ухото. Поставянето на магнитите може да
се премести в долната част на ухото, където се носят обиците, ако е по-удобно за носене.
Магнитите взаимно се привличат и затова не падат. Те оказват натиск върху точката, стимулираща
невротрансмитерите и предизвикват производството на същите ендорфини, които се освобождават при пушене.
С ZeroSmoke не е нужно цигарите да се отказват изведнъж. Може да се продължи да се пуши по време на първите 6-7
дни. Постепенно, се забелязва, че броят на цигарите се намалява и след 20-25 дни, желанието за пушене напълно изчезва.
Системата за индивидуална терапия е разработена и патентована в Италия и за разлика от повечето методи за
отказване на цигарите не използва изкуствени заместители. Тя е изключително ефективна, получила е световен патент,
преминала е клинични изследвания и е получила одобрение от европейски и американски здравни организации.
Магнитите се носят 3-4 ч. дневно и е препоръчително да се поставят
и носят в тиха и спокойна атмосфера след вечеря. Преди лягане магнитите се свалят.
ZeroSmoke системата е спечелила доверието на лекари и учени, и се споменава в десетки специализирани издания.
Препоръчва се от Европейския център за контрол на тютюнопушенето и международни организации.
Статистиката отбелязва, че досега над 2 млн. пушачи са се възползвали от тази медицинска иновативна технология и
безпроблемно успешно са се отказали от неприятния и вреден навик на тютюнопушене.
Видеоклипове:
http://youtu.be/OZ1Zd37f0CA
http://youtu.be/3M2nIuFvbns
http://youtu.be/4vxlKRwZFvo
ZeroSmoke не трябва да се използва от хора с пейсмейкъри, дефибрилатори и други електро-медицински устройства,
както и от бременни жени.
При получаване на нежелана реакция да се спре употребата на ZeroSmoke
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ШОКОВА ЦЕНА 29 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")

Страница 25/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.09.2013

или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 4 лв. и до адрес 5,90 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,20 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/67406/novo-hit-otkaji-cigarite-zavinagi-s-zerosmoke---ot-60-na-29-lv

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/67405/30-50-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/67404/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/67403/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
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*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/67402/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/67401/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/67400/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/67399/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/67398/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
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http://obiavidnes.com/obiava/67397/sigurna-rabota

Водоустойчив Шперплат за кофраж - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД предлага:
******* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
18х1220х2440мм;
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
****** Вилици – поцинковани;
****** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67396/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj---wwwshperplatcom

ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ ДИРЕКТЕН ВНОСИТЕЛ - WWW.SHPERPLAT.COM
Най-големият Вносител в България на ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ –
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/67395/vodoustoychiv-shperplat-direkten-vnositel---wwwshperplatcom

Разкриване на изневери
Наблюдение, разкриване и документилно описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
(алкохол, наркотици, хазарт);
Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка;
Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели;
Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство;
Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие;
http://obiavidnes.com/obiava/67394/razkrivane-na-izneveri
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Курс за ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска агенция "Частен детектив" предлага ефективни курсове за частни детективи, като на ...
Детективска агенция "Частен детектив" предлага ефективни курсове за частни детективи, като на завършилите
успешно курса осигурява дългосрочна работа с твърда заплата и много бонуси.
По време на курса ще научите всички елементи от разследването на всякакви по сложност случаи и ще Ви обучим на
много високо професионално ниво.
Да станеш частен детектив в България не е лесно, но ние Ви даваме тази възможност, ако искате да смените работата
си и да печелите достатъчно много пари, за да си позволите всичко каквото желаете.
Работата е напрегната и ако обичате напрежението и живота на макс, то Ви предлагаме да се запишете и да изкарате
курса за частни детективи при нас.
http://obiavidnes.com/obiava/67393/kurs-za-chasten-detektiv

Намиране на скрити камери и подслушвателни устройства
Ако имате съмнение, че някой Ви наблюдава със скрита камера или Ви подслуша с подслушвателно устройство, можете
да се възползвате от услугите на детективската ни агенция. Проверка на офис и отстраняването на бръмбари и скрити
камери.
http://obiavidnes.com/obiava/67392/namirane-na-skriti-kameri-i-podslushvatelni-ustroystva

ХИДРОФОБЕН ШПЕРПЛАТ MEGAPLEX
Хидрофобен шперплат MEGAPLEX - най-висок клас водоустойчив шперплат предлаган на българския пазар.
Продукта се предлага само от МИП ГРУП ООД. Размери на шперплата 1220x2440x21мм, лепило WBP, дебелина на всяко
платно 21мм.
Произход на водоустойчив шперплат MEGAPLEX - Индонезия. Двустрнно брандирано лого MEGAPLEX на всеки лист.
Посетете сайта ни http://www.megaplex.bg и http://www.mipgroup.eu за повече информация.
МИП ГРУП ООД предлага още хидрофобен шперплат КИТАЙ:
- 20мм черен филм второ качество.
- 20мм черен филм трето качество.
- 21мм черен филм първо качество
- 21мм кафяв филм първо качество
ВНИМАНИЕ:
- Фирмата търгува САМО на едро - количество над 50 листа (1 пале) !
- САМО НОВ и САМО ПРОДАВА !
Работно време: Понеделник-Петък 09:00-17:30
-МИП ГРУП ООД
MIPGROUP LTD.
0896 699 099
www.mipgroup.eu
http://obiavidnes.com/obiava/67391/hidrofoben-shperplat-megaplex

БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ / БРОКЕРИ
Бенефит България Консулт ЕООД съвместно със Сдружение за Насърчаване
на предприемачеството, Преструктуриране на фирми, Финансова взаимопомощ
и Развитие на бизнеса (СНПФР) работи в сферите на бизнес консултирането,
сливането и придобиването, B2B маркетингa и професионалните продажби.
Бенефит България Консулт ЕООД търси
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БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ / БРОКЕРИ за ВСИЧКИ ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ
Фирмата предлага:
- Възнаграждение от 1500 лева на месец в зависимост от
вложените умения, доброто планиране и желание за успех
( преминава се задължително обучение ) - постоянен договор
За БИЗНЕС КОНСУЛТАНТИ / БРОКЕРИ могат да кандидатстват хора
с минимум ПЕТ години опит в застраховането, недвижимото
имущество, в търговското представителство, продажбите,
презентирането, с опит в държавни - банкови и социални
институции, и разбира се, хора с много добри познания в
социалния и мрежовия маркетинг.
Кандидатури по Интернет няма да се разглеждат!
За повече информация се свържете с г-н Славков на 0885755888
http://obiavidnes.com/obiava/67390/biznes-konsultanti--brokeri

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/67389/30-50-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/67388/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/67387/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/67386/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Къща в Златоград - Борани
Идеалната почивка в планината и място за нощувка в Къща под наем Борани Златоград
http://obiavidnes.com/obiava/67385/kyshta-v-zlatograd---borani

ПРОМОЦИЯ ЗА ЗАДОЧНИЦИ
Къща за гости “Стамболов” се намира в старата част на Велико Търново на улица “Стефан Стамболов”27, която е
основен туристически маршрут и главна артерия на града. Сградата е построена от българския възрожденски строител
Колю Фичето в средата на 19 век. Реставрирана е през 2006 година, като е запазен оригиналния дух и архитектура на
старата столица. Къщата е архитектурен паметник на културата и участва активно в панорамата на стария град. В
непосредствена близост е до улица Гурко, архитектурния комплекс “Самоводска чаршия” и историческата крепост
“Царевец”. Вечер любителите на културния туризъм могат да се насладят на единствения по рода си спектакъл “Звук и
светлина”.
Хотел “Стамболов” разполага с пет самостоятелни стаи и един панорамен апартамент. Всички хотелски стаи са с
тераси, от които гостите могат да се любуват на уникалната панорама на Велико Търново. Всяка от стаите е със
самостоятелен санитарен възел, хладилник , Satellite, TV, ютия , сешуар , Internet и климатик.
http://obiavidnes.com/obiava/67384/promociya-za-zadochnici

Икономия на ток
Имате проблем с високите сметки за ток ?
Обадете се, и ние ще решим вашият проблем !
http://obiavidnes.com/obiava/67383/ikonomiya-na-tok

0887232146Довършителни ремонти***0887232146*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс бял и цветен. -топлоизолация. -обръщане покрай пвц
дограма и врати с поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерална мазилка. -и др.
мазилки. -замазки. -зидария. -бързо, корекно, разумни цени, майстор с дългодишна практика, започване веднага. часно
лице.
Град: София
Телефон: 0887232146
http://obiavidnes.com/obiava/67382/0887232146dovyrshitelni-remonti-

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

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

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

Детективск
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/67381/detektivski-uslugi---chasten-detektiv-0888400413
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Частна детективск
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/67380/chastna-detektivska-agenciya-foks-bylgariya

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/67379/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/67378/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/67377/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА

Страница 33/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.09.2013

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/67376/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/67375/30-50-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/67374/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/67373/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - А1
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 - 14.09.2013г.
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/67372/brazilski-portugalski----a1
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КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - С1
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, С1. Курсът се провежда по системата A actualidade
em portugues. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 60 часа, провежда се веднъж седмично (събота) от 10.00 до 14.20 часа. Цена 220 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/67371/kurs-po-portugalski-ezik----s1

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - В1
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, трето ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 60 часа, провежда се веднъж седмично (събота) от 10.00 до 14.20 часа. Цена 200 лв. Начало: 14. 09.
2013 г.
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/67370/kurs-po-portugalski-ezik----v1

Интензивен курс по португалски език В1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по португалски език, В1. Курсът се провежда по системата Aprender
Portuguеs. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 60 часа, всеки ден от 17.00 до 20.00 часа. Цена 200 лв. Начало: 02.09.2013
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
http://obiavidnes.com/obiava/67369/intenziven-kurs-po-portugalski-ezik-v1

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: 15.09.2013
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
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/67368/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 (понеделник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 19
септември
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/67367/kurs-po-portugalski-ezik----a1

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език, ниво B1. 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 френски език. Часовете се провеждат два пъти седмично, вторник и
четвъртък, от 18.30 до 20.30, общо 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало-17.09.2013
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение.
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/67366/kurs-po-frenski-ezik--b1

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по френски език начално ниво по системата ECHO, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски
език. Цена 250 лв. Продължителност 80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало:
18.09.2013г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/67365/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – B1
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, трето ниво. В процеса на обучение се развиват всички езикови
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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/67364/kurs-po-italianski-ezik--b1

Интензивен курс по италиански език В1
Учебен център Орбис организира интензивен курс по италиански език ниво B1. Курсът е 80 учебни часа. Обучението се
провежда от понеделник до петък от 13.00 до 16.00ч. Работи се по системата „Progetto Italiano”. В процеса на обучение
се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Цена 250лв. Начало на курса: 02.09.13
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/67363/intenziven-kurs-po-italianski-ezik-v1

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/67362/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--nachalno-nivo

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67361/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

13.3" (33.78 cm) Samsung 905S3G-K02BG четириядрен AMD up to 1.4GHz
13.3" (33.78 cm) Samsung 905S3G-K02BG четириядрен AMD up to 1.4GHz, HD LED Display, 4GB, 128GB SSD, Radeon HD
8250, USB3.0, Windows8 64bit, 1.44kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/67360/133-3378-cm-samsung-905s3g-k02bg-chetiriyadren-amd-up-to-14ghz

10.1" (25.65 cm) GoClever HIBRID таблет + клавиатура
10.1" (25.65 cm) GoClever HIBRID таблет + клавиатура , двуядрен Cortex-A9 1.6GHz, капацитивен IPS LED екран, 1GB
DDR3 RAM, 8GB Flash памет (+MicroSDHC слот), MiniHDMI, 802.11n, 2x камера, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/67359/101-2565-cm-goclever-hibrid--tablet--klaviatura-

HP OfficeJet 7610 Wide Format eAiO
HP OfficeJet 7610 Wide Format eAiO, A3+ цветен мастилен принтер/скенер/копир/факс, 4800x1200 dpi; 15/8стр/мин; ADF,
256MB, WiFi 802.11n & RJ45, USB, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/67358/hp-officejet-7610-wide-format-eaio

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
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0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61588/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/67357/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/60988/tovarni-prevozi

Детективска Агенция Инкогнито - Специализирани услуги
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
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Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/67356/detektivska-agenciya-inkognito---specializirani-uslugi

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Варна ,
Приморско , Несебър
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/67355/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--varn

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Варна ,
Приморско , Несебър
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
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-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/67354/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--varn

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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.
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НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67353/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

ИМОТИ БГ София - недвижими имоти в София, продажби и наеми
Наеми в София, продажба на имоти в София, недвижими имоти от imoti-bg.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67352/imoti-bg-sofiya---nedvijimi-imoti-v-sofiya-prodajbi-i-naemi

Рила имоти - недвижими имоти в Самоков, Боровец и София
Апартаменти, къщи, офиси, магазини, вили и парцели в Самоков, Боровец и региона от Рила имоти
http://obiavidnes.com/obiava/67351/rila-imoti---nedvijimi-imoti-v-samokov-borovec-i-sofiya

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/67350/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
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http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/67349/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
- 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/67348/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/67347/detektivska-agenciya-star-0885350440-varna

Терморегулатор с PIC контролер
Терморегулатори, релете за време, бавнооборотни ел.моторчета, влагорегулатори, електронни термометри и влагомери
- GSM:0892 374 714, 0887 765 216, inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg www.borisof.tk
http://obiavidnes.com/obiava/67346/termoregulator-s-pic-kontroler

Инкубатори - от японски пъдпъдъци до щрауси
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер. Стартирахме и различни любопитни промоции,
както и лятна томбола с интересни награди ( Всички наши клиенти до01.08 до 10.09 участват). Подробности, както и
идруга полезна информация ще намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0887765216, 0876709831
inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg www.borisof.tk
http://obiavidnes.com/obiava/67345/inkubatori---ot-yaponski-pydpydyci-do-shtrausi
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Металотърсачи, Електровъдици, Икономия на ток
Схеми, печатни платки и техническа документация на металотърсачи (любителски и професионални),
електровъдици, уреди за намаляване на разхода на ел.енергия
можете да изтеглите на адрес http://stiv1952.wix.com/hobby
http://obiavidnes.com/obiava/67344/metalotyrsachi--elektrovydici--ikonomiya-na-tok

Eлектровъдицa
Продавам електрическa въдицa 0882081495 Skype - elektronvt doxy100@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67343/elektrovydica

Еротичен масаж - видеокурс
Еротичен масаж - видеокурс за любители и професионалисти (мъже) GSM 0887918347 mirabg@abv.bg
Skype - arabescvt
http://obiavidnes.com/obiava/67342/erotichen-masaj---videokurs

Еротичен видео чат. Стриптиз. Виртуален секс.
Еротичен видео чат. Стриптиз. Виртуален секс. Елате на www.skypehot.tk
www.syborg.wix.com/skype
http://obiavidnes.com/obiava/67341/erotichen-video-chat-striptiz-virtualen-seks

„Ценкор” ЕООД – гр. София
Ценкор ЕООДhttp://cenkor.com/е софийски производител на тоалетни хартии, различни мокри кърпички, салфетки,
домакински ролки, течни сапуни, дамски превръзки.Контакти: София, ул. Добровски 9, 02 945 09 03, 0888 326 551.
http://obiavidnes.com/obiava/67340/cenkor-eood--gr-sofiya

Узаконяване на реклами
Узаконяване на реклами
Узаконяване на реклами,билбордове,тотеми,табели и фирмени надписи. Изготвяне на проектна документация
,индивидуални цени, след БЕЗПЛАТЕН оглед и консултация.Конструктивни експертизи.Изготвяне на проекти за частично
и цялостно саниране на сгради.Довършване на документация за издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация.
Изготвяне на проекти за смяна на предназначение . Проекти за еднофамилни и двуфамилни къщи.Жилищни и промишлени
сгради .Скици за преместваеми обекти и тротоарно право .
http://obiavidnes.com/obiava/67339/uzakonyavane-na-reklami

Узаконяване на реклама,табели,тотеми,фирмени надписи
Узаконяване на реклама,табели,тотеми,фирмени надписи
Изготвяне на пълна проектна документация . Огледа и консултацията за безплатни,след това се дава индивидуална
оферта, без допълнителни плащания,освен таксата за разрешителното. Конструктивни експертизи. Изготвяме и
довършване документация за удостоверение за въвеждане в експлоатация.Изработваме проекти ( всички специялности,
или по-избор) за частично или цялостно саниране на сгради. Изготвяне на проекти за смяна на предназначение . Проекти
за еднофамилни и двуфамилни къщи.Жилищни и промишлени сгради .Скици за преместваеми обекти и тротоарно право .
http://obiavidnes.com/obiava/67338/uzakonyavane-na-reklamatabelitotemifirmeni-nadpisi

Проектиране и Узаконяване
Проектиране и Узаконяване
Узаконяване на реклама,табели,тотеми,фирмени надписи
Изготвяне на пълна проектна документация . Огледа и консултацията за безплатни,след това се дава индивидуална
оферта, без допълнителни плащания,освен таксата за разрешителното. Конструктивни експертизи. Изготвяме и
довършване документация за удостоверение за въвеждане в експлоатация.Изработваме проекти ( всички специялности,
или по-избор) за частично или цялостно саниране на сгради. Изготвяне на проекти за смяна на предназначение . Проекти
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за еднофамилни и двуфамилни къщи.Жилищни и промишлени сгради .Скици за преместваеми обекти и тротоарно право .
http://obiavidnes.com/obiava/67337/proektirane-i-uzakonyavane

NETIS WF-2411
NETIS WF-2411, 150Mbps Wireless Router + 4Port Switch, 5dBi антена
http://obiavidnes.com/obiava/67336/netis-wf-2411

Качествен ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ от Вносителя - www.shperplat.com
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/67335/kachestven-vodoustoychiv-shperplat-ot-vnositelya---wwwshperplatcom

Уред за сребърна вода
Уред за сребърна вода
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/67334/ured-za-srebyrna-voda

NETIS WF-2411
NETIS WF-2411, 150Mbps Wireless Router +BitDefender Antivirus Plus, 4Port Switch, 5dBi антена
http://obiavidnes.com/obiava/67333/netis-wf-2411

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

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/67332/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Страница 46/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.09.2013

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/67331/magic-ex-hose--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 !
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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/67330/detoksikator

Квантов анализатор - Биоскенер 39 Теста на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 39 Теста на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН ИНТЕРФЕЙС НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 37 подробни отчета (34 за мъж/34 за жена) с общо над 240 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 38-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
0877540309
0895611643

Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/67329/kvantov-analizator---bioskener-39-testa-na-bylgarski-ezik

Квантов анализатор - Биоскенер 39 Теста на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 39 Теста на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН ИНТЕРФЕЙС НА БЪЛГАРСКИ
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 37 подробни отчета (34 за мъж/34 за жена) с общо над 240 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 38-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
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организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
0877540309
0895611643

Интернет магазини
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/67328/kvantov-analizator---bioskener-39-testa-na-bylgarski-ezik

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
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/67327/masajna-masajirashta-sedalka

NETIS WF-2419
NETIS WF-2419 , 300Mbps Wireless Router + BitDefender Antivirus Plus, 4Port Switch, 2x5dBi антена
http://obiavidnes.com/obiava/67326/netis-wf-2419

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/ !
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Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/67325/30-50-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/67324/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/67323/30-50-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/67322/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!
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Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/67321/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

NETIS WF-2409
NETIS WF-2409, 300Mbps Wireless Router + BitDefender Antivirus Plus, 4Port Switch, 3x5dBi антена
http://obiavidnes.com/obiava/67320/netis-wf-2409

NETIS WF-2119
NETIS WF-2119, 150Mbps USB, 1*5dBi detach antenna
http://obiavidnes.com/obiava/67319/netis-wf-2119

NETIS WF-2109
NETIS WF-2109 , 300Mbps USB, internal antenna
http://obiavidnes.com/obiava/67318/netis-wf-2109

NETIS WF-2116
NETIS WF-2116, 300Mbps USB, 2*5dBi detach antenna
http://obiavidnes.com/obiava/67317/netis-wf-2116

стая под наем
Дава се под наем мебелирана стая за учащи 2 или 3 легла.Стаите са южно изложение,много икономично
отопление,кабелна тв и интернет,Пазарджик-център, изгодно,За справки тел:
0889 222 947 целодневно
http://obiavidnes.com/obiava/67316/staya-pod-naem

стая под наем
Дава се под наем мебелирана стая за учащи 2 или 3 легла.Стаите са южно изложение,много икономично
отопление,кабелна тв и интернет,Пазарджик-център, изгодно,За справки тел:
0889 222 947 целодневно
http://obiavidnes.com/obiava/67315/staya-pod-naem

Биоанализатор 39 теста с физиотерапия
Биоанализатор 39 теста с физиотерапия
Този модел меридианен магнитно-резонансен био скенер е 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.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 245 показателя за Вашето
здраве и ще бъдат отчетени най-ранни признаци на клетъчна промяна в органите и тъканите.
Дори да има единични клетки с патологични промени, този магнитно резонансен био анализатор може да улови
промените на тези клетки и да прогнозира болестта, като по този начин дава възможност да предотвратите
различните хронични заболявания.
Магнитно резонансния метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Резултатите от диагностиката излизат директно на български език, преводът е адаптиран към Европейската
медицинска терминология и е съобразен с характеристиките на параметрите, представени от физиологична и клинична
гледна точка, с добавени препоръки за клинична практика от научен лекарски екип.
Био скенерът изважда 38 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
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диагностиката, плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 39-я
файл.
За поголяма информация трябва да посетите нашите интернет магазини.В тях ще разберете по-подробно за дейноста
на
биоскенера.Цена 780лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/67314/bioanalizator-39-testa-s-fizioterapiya

Ние ще се радваме да Ви предложим заем при лихва 2% ставка.
Здравейте Ние сме заем компания, базирана в Англия, ние разбираме, финансовата граница глобалната икономика в
последно време и ние можем да гарантираме по-ниска цена заем рамките на 48 часа, за да не плащате за да получите
заем approved.We заемаш личния живот, бизнеса и всички видове заеми на физически и юридически лица, нуждаещи се
финансова помощ, ние предлагаме заем на хора с ниски кредитен рейтинг, които не могат да получат заеми от банките.
Надяваме се да се чете от вас възможно най-скоро, ако се интересувате от нашата оферта за кредит. Ние ще се
радваме да Ви предложим заем при лихва 2% ставка. Пишете ни: info.beaconloanfirm @ gmail.com или ни се обадете на
+447012989457
С уважение,
John-добрият
заем
http://obiavidnes.com/obiava/67313/nie-shte-se-radvame-da-vi-predlojim-zaem-pri-lihva-2-stavka

Курсове по английски език
Нива:
Beginner, A1, A2
Цена: 200 лв
Продължителност: 60 уч.ч
Начало: 01.10.2013
Нива:
В1, В2
Цена: 250 лв
С1
Цена: 250 лв
Продължителност: 60 уч.ч
Начало: 01.10.2013
http://anglika.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/67312/kursove-po-angliyski-ezik

Техно Пласт ООД - продукти от полиетилен
ТЕХНО-ПЛАСТ ООД е предприятие за производство на продукти от полиетилен, които намират широко приложение в
бита, промишлеността, селското стопанство. Сред тях са бидони за съхранение на вода, химикали, нафта. Безшевна
технология, термоустойчиви, с давност поне тридесет години. Пречиствателни съоръжения за преработвателни
станции, цистерни. Резервоарите се правят от качествени полиетилени на "BOREALIS“ и "DOW CHEMICAL". Сигурна
херметичност, многократна употреба. За контакти с нас:1225, гр.София, кв. Орландовци, ул.Одеса 34, 0888318448, 02/
9367019, 02/ 9367348, www.techno-plast.net
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http://obiavidnes.com/obiava/67311/tehno-plast-ood---produkti-ot-polietilen

ХИДРОФОБЕН ШПЕРПЛАТ MEGAPLEX
Хидрофобен шперплат MEGAPLEX - най-висок клас водоустойчив шперплат предлаган на българския пазар.
Продукта се предлага само от МИП ГРУП ООД. Размери на шперплата 1220x2440x21мм, лепило WBP, дебелина на всяко
платно 21мм.
Произход на водоустойчив шперплат MEGAPLEX - Индонезия. Двустрнно брандирано лого MEGAPLEX на всеки лист.
Посетете сайта ни http://www.megaplex.bg и http://www.mipgroup.eu за повече информация.
МИП ГРУП ООД предлага още хидрофобен шперплат КИТАЙ:
- 20мм черен филм второ качество.
- 20мм черен филм трето качество.
- 21мм черен филм първо качество
- 21мм кафяв филм първо качество
ВНИМАНИЕ:
- Фирмата търгува САМО на едро - количество над 50 листа (1 пале) !
- САМО НОВ и САМО ПРОДАВА !
Работно време: Понеделник-Петък 09:00-17:30
-МИП ГРУП ООД
MIPGROUP LTD.
0896 699 099
www.mipgroup.eu
http://obiavidnes.com/obiava/67310/hidrofoben-shperplat-megaplex

Водоустойчив Шперплат за кофраж - WWW.SHPERPLAT.COM
Най-големият Вносител в България на ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ –
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/67309/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj---wwwshperplatcom

Intending Zone - Зоната на възнамеряване по Wishpin 19.09.2013
Заповядайте във вълшебната Зона на възнамеряването, където за 3 часа в петък вечер ще се потопим в омаята на
невъзможните възможности, които изцеляват душата ни, преобразяват живота ни и ни карат да бъдем истински и
автентични каквито са мечтите, които ще започнем заедно да сбъдваме.
19 СЕПТЕМВРИ - 19 ЧАСА
Какво е InSighting може да прочете още по темата:
http://www.insighting.bg
http://www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/67308/intending-zone---zonata-na-vyznameryavane-po-wishpin-19092013

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.
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.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/67307/remont-na-pokrivi---v-cyalata-strana

Ремонт на покриви
.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/67306/remont-na-pokrivi

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/67305/stroitelni-uslugi---grub-stroej

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/60970/tovarni-prevozi

Товарен транспорт в София
Товарни превози с бус до 1500 кг
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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/67304/tovaren-transport-v-sofiya

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/66614/tovarni-prevozi

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/67303/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
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Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/67302/detektivska-agenciya-star-0885350440

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/67301/detektivska-agenciya-star-0885350440

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

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и
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специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67300/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

„Ташев-Транс” ЕООД
Консолидация и транспорт на опасни товари предлага ТАШЕВ-ТРАНС http://tashev-trans.com. За спедиция на частични
пратки (LTL) и транспортиране на опасни вещества търсете на бул. Васил Кънчов 120, Източна Индустриална Зона,
тел.: +359 92 661530.
http://obiavidnes.com/obiava/67299/tashev-trans--eood

Машина за шлайфане на кожа.
Шлайф машина - използва се при изработването на обувки и чанти. Електромотора има два вида oборотa - 1400 и 2800.
Отделен мотор за аспирация. Работи на 380V.
Никола Петров - 0888 789 767 http://picasaweb.google.bg/haker3
http://obiavidnes.com/obiava/67298/mashina-za-shlayfane-na-koja

Детективска Агенция Дискрет-НАМЕРЕТЕ ОТГОВОРИТЕ ПРИ НАС!!!
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/67297/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas
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Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
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/67296/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

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/67295/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

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/67294/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Земеделска земя купувам на изгодни цени- 0886236248
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, ДолнаМитрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник,
БялаСлатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлудуй, Мездра, Роман, Угърчин, Луковит, Сухиндол, Коевци, БялаРека,
СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с.
ХаджиДимитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода,
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Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с.
ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей,
Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле,
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с.
КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с.
Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с.
Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с.
Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ.
Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района, категорията и
големината на парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов
http://obiavidnes.com/obiava/67293/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni--0886236248

Частен детектив Респект/Русе
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67292/chasten-detektiv-respektruse

Частен детектив Респект/Русе
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67291/chasten-detektiv-respektruse

Частен детектив Респект/Плевен
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67290/chasten-detektiv-respektpleven

Частен детектив Респект/Плевен
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67289/chasten-detektiv-respektpleven

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-0877696928
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Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/67288/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-0877696928

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-София
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/67287/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya

Детективски услуги-дискретни разследвания за частни лица и фирми
Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!
Разкриване на изневери-Частен Детектив Иван Иванов
е с дългогодишен професионален опит!
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирми
- Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
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- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация
- JPS системи за проучване и наблюдение
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/67286/detektivski-uslugi-diskretni-razsledvaniya-za-chastni-lica-i-firmi

Детективски услуги от детективска агенция фокс-гарантирана поверителност!
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/67285/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks-garantirana-poveritelnost

Детективска Агенция Дискрет-НАМЕРЕТЕ ОТГОВОРИТЕ ПРИ НАС!!!
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
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http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/67284/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

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/67283/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Частен детектив Респект/Бургас
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67282/chasten-detektiv-respektburgas

Частен детектив Респект/В.Търново
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67281/chasten-detektiv-respektvtyrnovo

Частен детектив Респект/Стара Загора
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67280/chasten-detektiv-respektstara-zagora

Детективска агенция Респект/Русе
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
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работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67279/detektivska-agenciya-respektruse

Детективска агенция Респект/Плевен
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67278/detektivska-agenciya-respektpleven

Детективска агенция Респект/Варна
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67277/detektivska-agenciya-respektvarna

Частен детектив Респект/Пловдив
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67276/chasten-detektiv-respektplovdiv

Частен детектив Респект/София
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67275/chasten-detektiv-respektsofiya

Езикови курсове по Оперативна програма ,, Аз мога повече” !
Център за образование и наука МаксимА предлага на Вашето внимание обучение с ваучери по програма ,,Аз мога повече’’:
1. Английски език 1-3 ниво ;
2. Немски език 1-3 ниво;
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3. Френски език 1-3 ниво;
4. Испански език 1-3 ниво.
Езиковото обучение се провежда по утвърдени учебни системи. Преподавателите са филолози с богат опит и стаж в
преподаването на чужди езици. Изберете вечерна или съботно-неделна група. 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
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/67274/ezikovi-kursove-po-operativna-programa--az-moga-poveche-

Подготовка по Математика и Български език за ученици! Целогодишно !
Център за образование и наука МаксимА предлага целогодишни курсове за ученици ( 5-7 клас) по Математика и Български
език -120 уч.ч за всеки от предметите - 2 пъти в седмицата или през уикенда. Малки групи (6-8 курсисти), с индивидуален
подход към всяки ученик, подготовка по учебния материал, както и допълнителни задачи, упражнения, тестове.
Квалифицирани педагози с опит гарантират пълноценната подготовка на вашето дете. Предлагаме много варианти –
вие избирате!. Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! Заповядайте! Очакваме Ви на
адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/67273/podgotovka-po-matematika-i-bylgarski-ezik-za-uchenici-celogodishno-

Искате да бъдете Пилатес или Йога инструктор? Провеждане на Специализиран курс за:
Пилатес и Йога инструктори.(Международен-Сертификат)
При нас подготвяме:Пилатес и Йога професионални-инструктори с персонализирано
обучение.Както и правилното изпълнение на физически
упражнения,асани,хранене и медицина.Легитимна и сертифицирана диплома
и вьзможност за осигоряване на работа след завършване на курса по
специалноста www.sportnapalata.com ( Международен-Сертификат) . За
контакт и записване : Андреев. 0876311002(виваком);0895800553(глобул)
http://obiavidnes.com/obiava/67272/iskate-da-bydete-pilates-ili-yoga-instruktor-provejdane-na-specializiran-kurs-z

Фитнес-Инструкториски -курс за сертифициране и дипломиране на инструктори.Международна
програма!
Международна Програма за подготовка
на професионални кадриинструктори по Фитнес!!При нас подготвяме фитнес професионалисти с
персонализирано обучение,което е нужно за работа във фитнес зала и за
работа с хора.Както и правилното изпълнение на физически
упражнения,хранене и медицина.Вьзможност за
осигуряване на работа след завършване на курса по специалноста
www.sportnapalata.com . За контакт и записване : Андреев.
0876311002(виваком);0895800553(глобул)
http://obiavidnes.com/obiava/67271/fitnes-instruktoriski--kurs-za-sertificirane-i-diplomirane-na-instruktorimejdun

Ускорен Курс за Инструктори : Тае-бо,Аеробика,Степ аеробика,Спининг,Пилатес,Йога и Фитнес
инструктори.(Международен-Сертификат)
Специализирана и сертифицирана програма за
подготовка на квалифицирани
преподаватели по : Аеробика,Тае-бо,Степ аеробика,Пилатес,Йога и Фитнес
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инструктори! При нас подготвяме:специализирани инструктори с
персонализирано обучение.От нас ще се научите на: хореография,
използване на музиката ,формиране на групи и използването на различни
упражнения. www.sportnapalata. com (Международен-Сертификат). За
контакт и записване : Андреев. 0876311002(виваком) ;0895800553(глобул)
http://obiavidnes.com/obiava/67270/uskoren-kurs-za-instruktori--tae-boaerobikastep-aerobikaspiningpilatesyoga

АДВАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ( БАЛКАН )
"Адванс Интернешънъл Транспорт Инк. се занимава с превоз на товари. Транспортираме извънгабаритни и опасни
товари, контейнери, халета и много други.
"
http://obiavidnes.com/obiava/67269/advans-interneshynyl-transport--balkan-

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив -Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/67268/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv--plovdiv

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
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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/67267/chasten-detektiv---detektivska-agenciya-inkognito---uslugi--yambolvarnaburgas

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито-Бургас,Варна,Несебър,Равда
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/67266/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito-burgasvarnanesebyr

Услуги със самосвал,бобкат 753 и минибагер
Транспортни услуги със самосвал до 5т . Доставка на всякакви видове строителни материали, пясък, филц, дренажен
камък, скална маса, земновлажен бетон, пернишки и домбаски въглища, въглища на чували , дърва и др. Извозване и
доставка на земни маси. Легално извозване на строителни и битови отпадъци. Къртене и чистене на бетон, тухли,
теракот, фаянс и др. Услуги с минифадрома бобкат753 и минибагер: Товарене, насипи, подравняване, изкопи,
снегопочистване,ВИК,основи за огради,канали,септични ями,дренажи,насипване с инертни материали и др
http://obiavidnes.com/obiava/67265/uslugi-sys-samosvalbobkat-753-i-minibager

шпионски магазин - burkan.info
Само в този онлайн магазин за шпионска техника ще можете да намерите ,точно тази скрита камера която , ще
можете да използвате като охранителна , или ако ви трябва някоя мини камера, тук има голям набор от скрити ,мини и
още много видове камери който ще ви послужат.
http://obiavidnes.com/obiava/67264/shpionski-magazin---burkaninfo
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шпионски магазин - burkan.info
Само в този онлайн магазин за шпионска техника ще можете да намерите ,точно тази скрита камера която , ще
можете да използвате като охранителна , или ако ви трябва някоя мини камера, тук има голям набор от скрити ,мини и
още много видове камери който ще ви послужат.
http://obiavidnes.com/obiava/67263/shpionski-magazin---burkaninfo

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67262/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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: 14.09.2013
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
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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/67261/nedelen-kurs-po-portugalski-ezik--nivo-a1

Джуди Димитър витанов
Основната задача на фирма „Джуди” е качествен ремонт на автомобилните глави на всеки двигател. Отчитайки
дългогодишният опит в тази сфера и употребата на водещи технологии в областта на ремонта и възстановяването на
автомобилните двигатели, фирмата гарантира качествено обслужване на клиентите си.
http://obiavidnes.com/obiava/65363/djudi-dimityr-vitanov

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК - В1
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, трето ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 60 часа, провежда се веднъж седмично (събота) от 10.00 до 14.20 часа. Цена 200 лв. Начало: 14. 09.
2013 г.
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/67260/kurs-po-portugalski-ezik----v1

БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - А1
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 - 14.09.2013г.
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/67259/brazilski-portugalski----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 –
25.09.2013 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:
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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/67258/kurs-po-ispanski-ezik--v1

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
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/67257/kurs-po-angliyski-ezik-a1

Курс по гръцки език – първо ниво
Учебен център Орбис организира курс по гръцки език по системата Епикинонисте Елиника, първо ниво. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около
1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на гръцки език.
Курсът се провежда сряда и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 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/67256/kurs-po-grycki-ezik--pyrvo-nivo

ППЗК НАПРЕДЪК
В пловдивска област действа Потребително-Производствена Земеделска Кооперация НАПРЕДЪК, която е
зърнопроизводител и продава слънчоглед, ечемик, пшеница, царевица и фъстъци. За въпроси и контакти: с.Козаново,
общ.Асеновград, тел.: 0334 32225, 0894696416.
http://obiavidnes.com/obiava/67255/ppzk-napredyk

Община Монтана
В Северозападната част на България е разположена Община Монтана, която принадлежи към Област Пазарджик. Тя
включва 24 селища и населението й наброява 53 856 жители. Адрес на администрацията: гр.Монтана, ул. Извора 1, п.к.
3400, тел. 096/ 300 400, http://www.montana.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67254/obshtina-montana

Община Кайнарджа
Община Кайнарджа се числи към Област Силистра и е ситуирана на североизток в България. В нея има петнадесет
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населени места, в които живеят 5 070 човека. Общински адрес: с. Кайнарджа, ул. Г. Токушев 10,
www.kaynardzha.egov.bg

08679/8251,

http://obiavidnes.com/obiava/67253/obshtina-kaynardja

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
В Южна България една от общините е Община Брацигово, която спада към пазарджишка Област. Седем населени
места включва тя и над 9500 население. Адрес на общинската сграда: ул. Атанас Кабов 6 А, 0355 22054,
http://www.bratsigovo.net
Община Брацигово и Област Пазарджик са части от Южна България. Общината съставлява 7 селища с 9 648 човека
население. Координати на общината: ул. Атанас Кабов 6 А, 0355 22054, http://www.bratsigovo.net
http://obiavidnes.com/obiava/67252/obshtina-bracigovo

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

Курсове за подготовка за кандидатстване след 7 клас
Курсове за подготовка за кандидатстване след 7 клас по математика и български език и литература, отлична методика
на обучение, квалифицирани преподаватели с опит, малки групи или индивидуално, висока успеваемост.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/67251/kursove-za-podgotovka--za-kandidatstvane-sled-7-klas

Курсове за матура и кандидат-студенти
Курсове за матура и кандидат-студенти по български език и литература, математика, история, география, химия,
биология, английски, немски, испански и италиански език.
Отлична методика на обучение, квалифицирани преподаватели с опит, малки групи или индивидуално (частни уроци),
висока успеваемост.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/67250/kursove-za-matura-i-kandidat-studenti

ФРАНЧАЙЗ ПАРТНЬОРИ
Бенефит България Консулт ЕООД съвместно със Сдружение за Насърчаване на предприемачеството,
Преструктуриране на фирми, Финансова взаимопомощ и Развитие на бизнеса (СНПФР) работи за
популяризирането и развитието на предприемачеството в България като независим начин на
всеки човек да живее пълноценно и да се радва на собствени успехи и високи доходи.
Бенефит България Консулт ЕООД набира ФРАНЧАЙЗ ПАРТНЬОРИ за ВСИЧКИ ГРАДОВЕ В БЪЛГАРИЯ, юридически
лица фирми с амбиции за постигане на високи финансови резултати в областта на професионалните
продажби и консултантските услуги.
ИЗИСКВАНИЯ:
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За ФРАНЧАЙЗ ПАРТНЬОРИ към Бенефит България Консулт ЕООД могат да кандидатстват юридически лица фирми, които са готови да инвестират и закупят правата на франчайза (може и като допълнителен бизнес).
За ФРАНЧАИЗ ПАРТНЬОРИ могат да кандидатстват и физически лица с перспектива да учредят собствено
търговско дружество.
Със закупуване правата на франчайза, Вие:
- ползвате името на фирмата за извършване на дейността
- получавате възможност да сте единствения представител (без конкуренция в населеното място)
- ползвате услугите на фирмата за собствена реклама, за участия в най-различни форуми и бизнес срещи
- развивате бизнеса си с много малко или незначителни разходи
- получавате професионално обучение
- ползвате постоянна професионална консултация за всички интересуващи ви въпроси и казуси
- получавате възможност за ползване офис пространство за собствени бизнес срещи в град София
- получавате висок процент (25 - 40%) от реализирани и подписани договори
- месечен доход от 1500 - 2500 лв. плюс
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
- ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА - Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията
придружено с кратко портфолио на фирмата
- ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - Мотивационно писмо и Автобиография на кандидата
За повече информация за Франчайз партньорството се свържете с г-н Николай Славков на
0885 755 888, 02 / 411 45 65 или изпратете запитване чрез контактната форма от сайта на фирмата.
http://obiavidnes.com/obiava/67249/franchayz-partnyori

ФРАНЧАЙЗ ПАРТНЬОРИ
Бенефит България Консулт ЕООД съвместно със Сдружение за Насърчаване на предприемачеството,
Преструктуриране на фирми, Финансова взаимопомощ и Развитие на бизнеса (СНПФР) работи за
популяризирането и развитието на предприемачеството в България като независим начин на
всеки човек да живее пълноценно и да се радва на собствени успехи и високи доходи.
Бенефит България Консулт ЕООД набира ФРАНЧАЙЗ ПАРТНЬОРИ за гр.ПЛОВДИВ и региона, юридически лица фирми с амбиции за постигане на високи финансови резултати в областта на професионалните
продажби и консултантските услуги.
ИЗИСКВАНИЯ:
За ФРАНЧАЙЗ ПАРТНЬОРИ към Бенефит България Консулт ЕООД могат да кандидатстват юридически лица фирми, които са готови да инвестират и закупят правата на франчайза (може и като допълнителен бизнес).
За ФРАНЧАИЗ ПАРТНЬОРИ могат да кандидатстват и физически лица с перспектива да учредят собствено
търговско дружество.
Със закупуване правата на франчайза, Вие:
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- ползвате името на фирмата за извършване на дейността
- получавате възможност да сте единствения представител (без конкуренция в населеното място)
- ползвате услугите на фирмата за собствена реклама, за участия в най-различни форуми и бизнес срещи
- развивате бизнеса си с много малко или незначителни разходи
- получавате професионално обучение
- ползвате постоянна професионална консултация за всички интересуващи ви въпроси и казуси
- получавате възможност за ползване офис пространство за собствени бизнес срещи в град София
- получавате висок процент (25 - 40%) от реализирани и подписани договори
- месечен доход от 1500 - 2500 лв. плюс
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
- ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА - Удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията
придружено с кратко портфолио на фирмата
- ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - Мотивационно писмо и Автобиография на кандидата
За повече информация за Франчайз партньорството се свържете с г-н Николай Славков на
0885 755 888, 02 / 411 45 65 или изпратете запитване чрез контактната форма от сайта на фирмата.
http://obiavidnes.com/obiava/67248/franchayz-partnyori

ИМПРЕГНАЦИЯ 2000
Заздравяване на дървен материал чрез импрегниране с креозотно масло извършва ИМПРЕГНАЦИЯ 2000 АД. Това
увеличава живота на елементи от твърда дървесина като стълбове, траверси. За контакт: София, ул. Хан Крум 26,
http://www.impregnacia2000.hit.bg, 02/953 36 11.
http://obiavidnes.com/obiava/67247/impregnaciya-2000

ЗК Дунав 93
ДУНАВ 93 Земеделска Кооперация работи в земеделието и е един от производителите на технически и житни култури.
За информация: тел.: 086375517, с. Малък Преславец, обл. Силистра.
В силистренска област действа Земеделска Кооперация ДУНАВ 93, която е зърнопроизводител, като извършва и други
селскостопански дейности. За въпроси и контакт: с. Малък Преславец, тел.: 086375517.
http://obiavidnes.com/obiava/67246/zk-dunav-93

Ате пласт ООД
Фирма Ате Пласт ООД произвежда фолиа за печат и ламиниране. За този бранш ние изготвяме фолиа с много добри
оптични свойства и специални добавки, третирани и подготвени за печат. С Технофол ще имате всички необходими
качества за Вашата опаковка: блясък, прозрачност, здравина на шева, якост на пробив, свиваемост при топлинна
обработка, които ще Ви позволят отлично отпечатване на цветовете. Добрата презентация в търговската мрежа и
дългия срок на годност са основната ни цел при изготвянето и производството на фолиата за печат и каширане.
Фолиата се изготвят съобразно изискванията на клиента.
http://obiavidnes.com/obiava/67245/ate-plast-ood

Е арх - гр Варна
Е-Арх Студио извършва проектиране и дизайн на жилищни сгради, хотели,къщи, търговски и бизнес сгради.За
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контакти:гр.Варна, ул.Хан Крум 16,ет.2,тел:052/321320
Е-Арх Студио работи с едни от най-добрите архитекти.Фирмата работи в цяла България.За контакти:гр.Варна, ул.Хан
Крум 16,ет.2,тел:052/321320
http://obiavidnes.com/obiava/67244/e-arh---gr-varna

Магазин Албалуна
Магазини ALBALUNA предлага на своите клиенти марките дамски обувки, боти и ботуши, които са добре познати на
българския пазар - Armani Jeans, Roberto Botticelli, Laura Biagiotti, ELLE, Manufacture d’essai, Francesco Morichetti, Swish, JB
Martin, Braccialini, Baci&Abbracci. Те се отличават с перфектно качество, актуален дизайн, издръжливи, удобни и
практични ходила. Изработени са от естествена кожа, лак или велур, в модерните за сезона цветове. Моделите, които
предлагаме са в спортно-елегантната линия, подходящи за официални случаи и ежедневието. Вътрешната част на
всички обувки, боти и ботуши са изработени от естествена кожа. Заповядайде в магазините ни или на
http://albaluna-bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/67243/magazin-albaluna

ЗЛАТЕН КЛАС ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ
ЗЛАТЕН КЛАС Земеделска Кооперация произвежда селскостопанска продукция във варненска област. Зърнопроизводител
на царевица, слънчоглед, пшеница, ечемик. За кореспонденция: Вълчи дол 9280, ул. Ал. Стамболийски 46, тел.: 0897994585,
051312412.
http://obiavidnes.com/obiava/67242/zlaten-klas-zemedelska-kooperaciya

"Агрос 96" ООД
АГРОС 96 ООД търгува с препарати за растителна защита, тор, семена. Фирмата предлага агрохимически препарати и
торене, произвежда селскостопанска продукция. Офис: гр. Шумен, ж.к. Индустриален, бул. Симеон Велики, тел.:
054830176.
http://obiavidnes.com/obiava/67241/agros-96-ood

Детективска Агенция Дискрет-БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ БАНСКО ПЕТРИЧ
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/67240/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-bansko-petrich

Детективска Агенция Дискрет-НАМЕРЕТЕ ОТГОВОРИТЕ ПРИ НАС!!!
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/67239/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

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/67238/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

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/67237/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

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/67236/detektivska-agenciya-star---0885350440--varna-ruse-burgas-shumen-veliko-tyrnovo
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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/67235/detektivska-agenciya-star---0885350440--varna-ruse-burgas-shumen-veliko-tyrnovo

Детективска агенция "СТАР" - 0885350440 Варна Русе Бургас Шумен Велико Търново
Детективска агенция “Стар” предлага професионални и дискретни детективски разследвания на териториятана цялата
страна.
- Разкриване на изневери с фото и видео материали
- наблюдение
- проучвания
- справки за адреси ,месторабота ,телефони
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
-поставяне на скрити аудио и записващи устройства
-установяване на биологични родители
- 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/67234/detektivska-agenciya-star---0885350440--varna-ruse-burgas-shumen-veliko-tyrnovo

Контур Уелнес Клуб
Контур Уелнес е СПА център, където ще почувствате истинското значение на щастието и доброто здраве, след като се
отдадете на уникалните терапии и процедури. Етно масажи, Възстановяване и баланс, Кранио-сакрална терапия,
Класически масаж и арома масажи, сауна, детоксикиращ лимфодренаж, антицелулитни масажи, Активен релакс,
Сайонджи масаж, Индийски масаж на глава, Йога, Гимнастика, Лицева козметика. Кратки програми или разточително
дълги процедури. Ако искате нещо ново, опитайте Тай, Китайски, Хамам, Хавайски масажи, Бали, масаж със стъпала на
тибетските монаси – Ашиацу, Хранителни режими. Адрес: София, кв. Манастирски Ливади, бул. България 90, телефон:
02 8549559, 0886 102942, www.kontur-wellness.com.
http://obiavidnes.com/obiava/67233/kontur-uelnes-klub

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
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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/67232/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/61018/tovarni-prevozi

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
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http://obiavidnes.com/obiava/67231/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Виброплейт фитнес урeд от ново поколение
Eдин специален метод за тренировка, базиран на бързи ритмични вибрации,
предизвикващи силни мускулни контракции, водещи до бързи резултати;
квантов анализатор – високотехнологично електронно устройство за преглед на здравното състояние на
човешкия организъм; продукти от КЪЩАТА НА БИЛКИТЕ ”Sanct Bernhard”
– АЛОЕ ВЕРА чист сок или капсули, ЖЕН ШЕН, Гинко Билоба, препарати за отслабване и т.н.
За повече информация посетете ”БГ магазин”.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/67230/vibropleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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/67229/detoksikator

ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста,
Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
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ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2011
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена:650 лв.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/67228/celutron-za-otslabvane--redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioter

Частен детектив Респект/София
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67227/chasten-detektiv-respektsofiya
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Частен детектив Респект/В.Търново
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67226/chasten-detektiv-respektvtyrnovo

Частен детектив Респект/Пловдив
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67225/chasten-detektiv-respektplovdiv

Частен детектив Респект/Русе
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67224/chasten-detektiv-respektruse

Частен детектив Респект/Плевен
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67223/chasten-detektiv-respektpleven

Частен детектив Респект/Плевен
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67222/chasten-detektiv-respektpleven

Частен детектив Респект/В.Търново
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
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изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67221/chasten-detektiv-respektvtyrnovo

Частен детектив Респект/В.Търново
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67220/chasten-detektiv-respektvtyrnovo

Частен детектив Респект/Русе
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67219/chasten-detektiv-respektruse

Частен детектив Респект/Русе
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67218/chasten-detektiv-respektruse

Частен детектив Респект/Пловдив
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67217/chasten-detektiv-respektplovdiv

Частен детектив Респект/Пловдив
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
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престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67216/chasten-detektiv-respektplovdiv

Частен детектив Респект/София
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67215/chasten-detektiv-respektsofiya

Частен детектив Респект/София
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67214/chasten-detektiv-respektsofiya

Частен детектив Респект/Плевен
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67213/chasten-detektiv-respektpleven

Частен детектив Респект/Плевен
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67212/chasten-detektiv-respektpleven

Частен детектив Респект/Плевен
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
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http://obiavidnes.com/obiava/67211/chasten-detektiv-respektpleven

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/67210/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
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0884 57 80 53
0877 37 20 83
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67209/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67208/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ЕООД,ООД,АД,ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ КУПУВАЧ на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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:
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.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
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
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67207/kupuvame-eoodoodadead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya

Нотариус Сашка Стоюва Витанова
Нотариални услуги за района на община Разлог, може да потърсите в с. Бачево, ул. Димитър Благоев 1; тел:0747/80185
при нотариус Сашка Стоюва Витанова.
http://obiavidnes.com/obiava/67206/notarius-sashka-stoyuva--vitanova

НОВО! ХИТ! ОТКАЖИ ЦИГАРИТЕ ЗАВИНАГИ С ZEROSMOKE ** от 60 на 29 лв.
ОТКАЖИ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ЛЕСНО, БЪРЗО, БЕЗПРОБЛЕМНО
И ЗАВИНАГИ С ИНОВАТИВНИЯ МЕТОД ZEROSMOKE MAGNETS
** НАД ДВА МИЛИОНА ПУШАЧИ СА СЕ ОТКАЗАЛИ ОТ ВРЕДНИЯ НАВИК
ИЗПОЛЗВАЙКИ НОВАТА ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ZEROSMOKE!
Вече сте опитвали: лепенки; дъвки; таблетки; електронни цигари; лазер; акупунктура; хипноза и др. за отказване на
тютюнопушенето, но резултатите така и не идват, или са временни и със странични ефекти.
В последно време в помощ на пушачите решили да се откажат от вредния навик, се предлага нова иновативна
технология за терапевтична акупресура на ухото под търговското наименование ZeroSmoke.
Използва аурикуларна терапия и принципите на акупресурата, за подтискане желанието за цигара. Аурикуларната
терапия спомага за освобождаването на същите ендорфини, които се произвеждат при пушене.
Използват се два миниатюрни, дискретни, мощни биомагнита с минимални размери: 5х1 мм и 8х1 мм и 24-каратово
златно покритие. Позлатяването е с цел засилване проводящите свойства на магнитите и предпазване на кожата от
възможно дразнене и причиняване на алергии.
ZeroSmoke няма противопоказания, не дава странични ефекти и може да се използва без консултиране с лекар. Този нов
метод не изисква ограничения върху ежедневния начин на живот. Той е ефикасен, лесен, евтин и напълно безопасен!
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ZeroSmoke се използва като големият магнит се поставя в предната горна част на ушната мида на лявото ухо
(„леваците” използват дясното ухо), а по-малкия се поставя срещу него зад ухото. Поставянето на магнитите може да
се премести в долната част на ухото, където се носят обиците, ако е по-удобно за носене.
Магнитите взаимно се привличат и затова не падат. Те оказват натиск върху точката, стимулираща
невротрансмитерите и предизвикват производството на същите ендорфини, които се освобождават при пушене.
С ZeroSmoke не е нужно цигарите да се отказват изведнъж. Може да се продължи да се пуши по време на първите 6-7
дни. Постепенно, се забелязва, че броят на цигарите се намалява и след 20-25 дни, желанието за пушене напълно изчезва.
Системата за индивидуална терапия е разработена и патентована в Италия и за разлика от повечето методи за
отказване на цигарите не използва изкуствени заместители. Тя е изключително ефективна, получила е световен патент,
преминала е клинични изследвания и е получила одобрение от европейски и американски здравни организации.
Магнитите се носят 3-4 ч. дневно и е препоръчително да се поставят
и носят в тиха и спокойна атмосфера след вечеря. Преди лягане магнитите се свалят.
ZeroSmoke системата е спечелила доверието на лекари и учени, и се споменава в десетки специализирани издания.
Препоръчва се от Европейския център за контрол на тютюнопушенето и международни организации.
Статистиката отбелязва, че досега над 2 млн. пушачи са се възползвали от тази медицинска иновативна технология и
безпроблемно успешно са се отказали от неприятния и вреден навик на тютюнопушене.
Видеоклипове:
http://youtu.be/OZ1Zd37f0CA
http://youtu.be/3M2nIuFvbns
http://youtu.be/4vxlKRwZFvo
ZeroSmoke не трябва да се използва от хора с пейсмейкъри, дефибрилатори и други електро-медицински устройства,
както и от бременни жени.
При получаване на нежелана реакция да се спре употребата на ZeroSmoke
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ШОКОВА ЦЕНА 29 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 4 лв. и до адрес 5,90 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,20 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/67205/novo-hit-otkaji-cigarite-zavinagi-s-zerosmoke---ot-60-na-29-lv

База верховой езды Кичево (Варна) - уроки езды, верховая езда в Болгарии
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База верховой езды Кичево, Варна, предлагает обучение и уроки верховой езды для начинающих и продвинутых - для
взрослых и для детей. С нашим лошадям организируем экскурсии для детей и взрослых в непосредственной близости от
Кичево, Варна (Болгария), по специальных маршрутах.
Верховая езда и прогулки на лошадях в Болгарии - это приключение, отдых, спорт, а также и оригинальный подарок для
ребенка или друга.
Для собственников лошадей предлагаем лошадной пансион - луксозные боксы, качественное питание, круглосуточное
присутствие служителя, открытый падок и компания других лошадей в базе. Добро пожаловать!
верховая езда для детей, катание на лошадях варна, прогулка на лошадях варна, поездка на лошадях варна, прогулка на
лошадях, верховая езда варна, верховая езда варна, что делать в Варне, конная езда болгария, конная езда варна, верховая
езда в болгарии
http://obiavidnes.com/obiava/67204/baza-verhovoy-ezd-kichevo-varna---uroki-ezd-verhovaya-ezda-v-bolgarii

Конна база Кичево (Варна) – уроци по езда, конна езда във Варна
Конна база Кичево, Варна, предлага тренировки и уроци по конна езда за начинаещи и напреднали – както за възрастни,
така и за деца. С нашите коне организираме разходки на кон за деца и възрастни в околностите на с. Кичево, Варна по
специални маршрути.
Конната езда и разходките с коне са приключение, спорт, отдих, но и оригинален подарък за дете, близък или приятел.
За собствениците на коне предлагаме конен пансион – луксозен бокс, качествена храна, денонощна грижа, баня и
компанията на другите коне в конната база. Очакваме Ви!
Конна база Кичево (до Варна) – конна езда, конна езда за деца, разходки с коне.
http://obiavidnes.com/obiava/67203/konna-baza-kichevo-varna--uroci-po-ezda-konna-ezda-vyv-varna

Детективска агенция Респект/Плевен
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67202/detektivska-agenciya-respektpleven

Детективска агенция Респект/София
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67201/detektivska-agenciya-respektsofiya

Детективска агенция Респект/София
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
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престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67200/detektivska-agenciya-respektsofiya

Детективска агенция Респект/София
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67199/detektivska-agenciya-respektsofiya

шапка от shapki.bg
Интересен онлайн магазин за шапки , само тук можете да разгледате много различни видове шапки без да обикаляте по
магазини , това е сайт който предлага шапки за всички сезони и за хора на всякаква възраст имаме шапки дори и за
бебета, просто разгледайте нашият сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/67198/shapka-ot-shapkibg

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ-"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!!
ЗА 1 ЧАС ВИ ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ФИРМАТА,ФИНАНСОВА И ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления,съдебни изпълнения,задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
гр.ПЛОВДИВ
ул."4-януари" №36
тел. 0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/67197/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ-"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!!
ЗА 1 ЧАС ВИ ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ФИРМАТА,ФИНАНСОВА И ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления,съдебни изпълнения,задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
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Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
гр.ПЛОВДИВ
ул."4-януари" №36
тел. 0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/67196/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

Водоустойчив шперплат от Вносителя за България – Планет Строй 2008 ООД
Планет Строй 2008 ООД предлага:
******* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
18х1220х2440мм;
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
****** Вилици – поцинковани;
****** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67195/vodoustoychiv-shperplat-ot-vnositelya-za-bylgariya--planet-stroy-2008-ood

Водоустойчив Шперплат за кофраж - WWW.SHPERPLAT.COM
Най-големият Вносител в България на ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ –
Планет Строй 2008 ООД предлага:
******* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
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18х1220х2440мм;
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
****** Вилици – поцинковани;
****** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67194/vodoustoychiv-shperplat-za-kofraj---wwwshperplatcom

ХИДРОФОБЕН ШПЕРПЛАТ MEGAPLEX
Хидрофобен шперплат MEGAPLEX - най-висок клас водоустойчив шперплат предлаган на българския пазар.
Продукта се предлага само от МИП ГРУП ООД. Размери на шперплата 1220x2440x21мм, лепило WBP, дебелина на всяко
платно 21мм.
Произход на водоустойчив шперплат MEGAPLEX - Индонезия. Двустрнно брандирано лого MEGAPLEX на всеки лист.
Посетете сайта ни http://www.megaplex.bg и http://www.mipgroup.eu за повече информация.
МИП ГРУП ООД предлага още хидрофобен шперплат КИТАЙ:
- 20мм черен филм второ качество.
- 20мм черен филм трето качество.
- 21мм черен филм първо качество
- 21мм кафяв филм първо качество
ВНИМАНИЕ:
- Фирмата търгува САМО на едро - количество над 50 листа (1 пале) !
- САМО НОВ и САМО ПРОДАВА !
Работно време: 09:00-17:30
-МИП ГРУП ООД
MIPGROUP LTD.
0896 699 099
www.mipgroup.eu
http://obiavidnes.com/obiava/67193/hidrofoben-shperplat-megaplex

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Пазарджик
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
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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/67192/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv----pazardjik

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Варна,Велико Търново , Пазарджик
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/67191/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---varnaveliko-tyrnovo--pazardj

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.
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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/67190/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---ruse--sofiya--stara-zagora

Частен
детектив-Детективска
достоверност!

агенция

Фокс-

Професионализъм,бързина,коректност,

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/67189/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks--profesionalizymbyrzinakorektnost-do

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Петрич
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
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Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/67188/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-petrich

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Хасково
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/67187/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-haskovo

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Частен Детектив-Шумен
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
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http://obiavidnes.com/obiava/67186/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-chasten-detektiv-shumen

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Благоевград
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/67185/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-blagoevgrad

Детективска Агенция Инкогнито - Детективски Услуги-Добрич
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/67184/detektivska-agenciya-inkognito---detektivski-uslugi-dobrich

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Велико Търново
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
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0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/67183/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Стара Загора
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/67182/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-stara-zagora

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/67181/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-plovdiv

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Варна
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
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GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/67180/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-varna

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Бургас
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/67179/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-burgas

Детективска Агенция Инкогнито - Детективски Услуги-Шумен
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/67178/detektivska-agenciya-inkognito---detektivski-uslugi-shumen

Детективска Агенция Инкогнито - Детективски Услуги-Русе
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
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биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/67177/detektivska-agenciya-inkognito---detektivski-uslugi-ruse

Детективска Агенция Фокс- Детективски Услуги Търговище
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/67176/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-tyrgovishte

Детективска Агенция Фокс-Детективски услуги -Хасково
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
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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/67175/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--haskovo

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Благоевград
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
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/67174/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-blagoevgrad

Детективски услуги от Детективска агенция Фокс-Плевен
Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!
Разкриване на изневери-Частен Детектив Иван Иванов
е с дългогодишен професионален опит!
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирми
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- Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация
- JPS системи за проучване и наблюдение
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/67173/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks-pleven

КВАРЦЛАЙН
Полагане на индустриални подове и декоративни подове за промишлени сгради осъществява фирма КВАРЦЛАЙН –
специалист в производство на материали за подови системи с повишена здравина. София, бул. Овча купел 47, тел. +359 2
856 90 71, http://quartzline.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67172/kvarclayn

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Добрич
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/67171/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-dobrich

Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги -Русе
Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги
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предлагани от високо квалифицирани частни детективи,
които са бивши служители на МВР с дългогодишен професионален опит !!!
Нашата агенция е спечелила завидна репутация за най- добро доказателство,
благодарение на професионализма,бързината и достоверността на събраните доказателства!!!
Провеждаме поверително и дискретно разследване в личен и служебен
аспект на територията на цяла България.
Ние предлагаме пълен набор от детективски услуги
вижте повече на:http://detective-bg.com
"И не забравяйте,че не е най-важно, какво знаете, а какво може да докажете!"
Е-mail:fox@detectiv-bg.com
tel:0888400413 , 0897024504
http://obiavidnes.com/obiava/67170/detektivska-agenciya-foks-specializirani-detektivski-uslugi--ruse

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-Стара Загора
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/67169/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-stara-zagora

Детективска Агенция Фокс-Детективски услуги-Бургас
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
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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/67168/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-burgas

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Велико Търново
Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!
Разкриване на изневери-Частен Детектив Иван Иванов
е с дългогодишен професионален опит!
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирми
- Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация
- JPS системи за проучване и наблюдение
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/67167/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив
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/67166/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

НОВО! ХИТ! ОТКАЖИ ЦИГАРИТЕ ЗАВИНАГИ С ZEROSMOKE ** от 60 на 29 лв.
ОТКАЖИ ТЮТЮНОПУШЕНЕТО ЛЕСНО, БЪРЗО, БЕЗПРОБЛЕМНО
И ЗАВИНАГИ С ИНОВАТИВНИЯ МЕТОД ZEROSMOKE MAGNETS
** НАД ДВА МИЛИОНА ПУШАЧИ СА СЕ ОТКАЗАЛИ ОТ ВРЕДНИЯ НАВИК
ИЗПОЛЗВАЙКИ НОВАТА ИНОВАТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ ZEROSMOKE!
Вече сте опитвали: лепенки; дъвки; таблетки; електронни цигари; лазер; акупунктура; хипноза и др. за отказване на
тютюнопушенето, но резултатите така и не идват, или са временни и със странични ефекти.
В последно време в помощ на пушачите решили да се откажат от вредния навик, се предлага нова иновативна
технология за терапевтична акупресура на ухото под търговското наименование ZeroSmoke.
Използва аурикуларна терапия и принципите на акупресурата, за подтискане желанието за цигара. Аурикуларната
терапия спомага за освобождаването на същите ендорфини, които се произвеждат при пушене.
Използват се два миниатюрни, дискретни, мощни биомагнита с минимални размери: 5х1 мм и 8х1 мм и 24-каратово
златно покритие. Позлатяването е с цел засилване проводящите свойства на магнитите и предпазване на кожата от
възможно дразнене и причиняване на алергии.
ZeroSmoke няма противопоказания, не дава странични ефекти и може да се използва без консултиране с лекар. Този нов
метод не изисква ограничения върху ежедневния начин на живот. Той е ефикасен, лесен, евтин и напълно безопасен!
ZeroSmoke се използва като големият магнит се поставя в предната горна част на ушната мида на лявото ухо
(„леваците” използват дясното ухо), а по-малкия се поставя срещу него зад ухото. Поставянето на магнитите може да
се премести в долната част на ухото, където се носят обиците, ако е по-удобно за носене.
Магнитите взаимно се привличат и затова не падат. Те оказват натиск върху точката, стимулираща
невротрансмитерите и предизвикват производството на същите ендорфини, които се освобождават при пушене.
С ZeroSmoke не е нужно цигарите да се отказват изведнъж. Може да се продължи да се пуши по време на първите 6-7
дни. Постепенно, се забелязва, че броят на цигарите се намалява и след 20-25 дни, желанието за пушене напълно изчезва.
Системата за индивидуална терапия е разработена и патентована в Италия и за разлика от повечето методи за
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отказване на цигарите не използва изкуствени заместители. Тя е изключително ефективна, получила е световен патент,
преминала е клинични изследвания и е получила одобрение от европейски и американски здравни организации.
Магнитите се носят 3-4 ч. дневно и е препоръчително да се поставят
и носят в тиха и спокойна атмосфера след вечеря. Преди лягане магнитите се свалят.
ZeroSmoke системата е спечелила доверието на лекари и учени, и се споменава в десетки специализирани издания.
Препоръчва се от Европейския център за контрол на тютюнопушенето и международни организации.
Статистиката отбелязва, че досега над 2 млн. пушачи са се възползвали от тази медицинска иновативна технология и
безпроблемно успешно са се отказали от неприятния и вреден навик на тютюнопушене.
Видеоклипове:
http://youtu.be/OZ1Zd37f0CA
http://youtu.be/3M2nIuFvbns
http://youtu.be/4vxlKRwZFvo
ZeroSmoke не трябва да се използва от хора с пейсмейкъри, дефибрилатори и други електро-медицински устройства,
както и от бременни жени.
При получаване на нежелана реакция да се спре употребата на ZeroSmoke
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ШОКОВА ЦЕНА 29 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт Експрес с наложен платеж; такса при
получаване от офиса 4 лв. и до адрес 5,90 лв. и получаване
на следващия ден, а до селища без офис на Еконт такса 7,20 лв. и
получаване до три работни дни.
Ползва се намаление на куриерската такса -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albo-bg.com
www.albobg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/67165/novo-hit-otkaji-cigarite-zavinagi-s-zerosmoke---ot-60-na-29-lv

Етап Адресс АД – пътнически превози в страната и чужбина
Близо 20 години ЕТАП АДРЕСС АД извършва превоз на пътници и автобусен транспорт в България и чужбина. Заедно с
туроператора Груп плюс ООД използват собствена сервизна база и автопарк. Над 30 автобусни линии на ден в България.
Автобусите са климатизирани, хладилник, кафемашина, микрофон, DVD, TV, снабдени са с двойни подлакътници, ABS
спирачна система. Качеството на пътуването е високо, поради редовната техническа поддръжка и квалифицирания
екип. Разработените графици и наличието на над 30 офиса в страната предлагат пълноценно обслужване на
населението. гр. София 1504, бул. Васил Левски 138, 02/ 945 39 99, Билетен център – Централна автогара (София), 02/ 81
33 100, http://www.etapgroup.com.
http://obiavidnes.com/obiava/67164/etap-adress-ad--pytnicheski-prevozi-v-stranata-i-chujbina

Продавам металотърсач
Металотърсач - PI, Pic, Дискриминация, Монетарник. Цена - 145 лв.
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http://obiavidnes.com/obiava/67163/prodavam-metalotyrsach

Заеми до 5000 лв.
Предлагаме заеми. Връзката с нас по скайп или GSM е за препоръчване. Skype - malkizaemi
0882081514 zaemite@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67162/zaemi-do-5000-lv

Инкубатори -лятна промоция
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер. Стартирахме и различни любопитни
промоции,както и лятна томбола с интересни награди ( Всички наши клиенти до01.08 до 10.09 участват). Подробности,
както и идруга полезна информация ще намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0887765216, 0876709831
inkubatori@abv.bg
Skype - tangrabg www.borisof.tk
http://obiavidnes.com/obiava/67161/inkubatori--lyatna-promociya

Електровъдица за работа в частни водоеми
Продавам електрическa въдицa 0882081495 Skype - elektronvt doxy100@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67160/elektrovydica-za-rabota-v-chastni-vodoemi

Ловно-рибарско дружество – гр. Лом
За управлението на 83 830.9 ха. ловностопански територии в района на Лом отговаря Ловно рибарско дружество Лом
включващо и дейности към общините Медковец, Брусарци, Якимово, Вълчидръм. Контакти: гр. Лом, ул. Пристанищна 2,
тел.: 097160402.
http://obiavidnes.com/obiava/67159/lovno-ribarsko-drujestvo--gr-lom

Земеделска земя купувам.Цени от 60 до 1000лв.в зависимост от района
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, ДолнаМитрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник,
БялаСлатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлудуй, Мездра, Роман, Угърчин, Луковит, Сухиндол, Коевци, БялаРека,
СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с.
ХаджиДимитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода,
Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с.
ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей,
Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле,
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с.
КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с.
Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с.
Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с.
Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ.
Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района, категорията и
големината на парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов
http://obiavidnes.com/obiava/67158/zemedelska-zemya-kupuvamceni-ot-60-do-1000lvv-zavisimost-ot-rayona

Земеделска земя купувам на изгодни цени
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, ДолнаМитрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник,
БялаСлатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлудуй, Мездра, Роман, Угърчин, Луковит, Сухиндол, Коевци, БялаРека,
СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с.
ХаджиДимитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода,
Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с.
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ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей,
Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле,
ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с.
КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с.
Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с.
Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с.
Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ.
Плащане веднага . GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района, категорията и
големината на парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов
http://obiavidnes.com/obiava/67157/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni

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/67156/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/67155/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Детективска агенция Респект/Стара Загора
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67154/detektivska-agenciya-respektstara-zagora

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
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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/67153/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Детективска агенция Респект/Добрич
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67152/detektivska-agenciya-respektdobrich

Детективска агенция Респект/Добрич
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67151/detektivska-agenciya-respektdobrich

Детективска Агенция Дискрет-БЛАГОЕВГРАД САНДАНСКИ БАНСКО ПЕТРИЧ
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/67150/detektivska-agenciya-diskret-blagoevgrad-sandanski-bansko-petrich

Детективска Агенция Дискрет-НАМЕРЕТЕ ОТГОВОРИТЕ ПРИ НАС!!!
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
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0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/67149/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

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/67148/detektivska-agenciya-diskret-burgas-sinemorec-sozopol-pomorie

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Бургас Несебър Созопол Равда
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/67147/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-burgas-nesebyr-sozopol-ravda

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/67146/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
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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/67145/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Детективска агенция Респект/Велико Търново
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67144/detektivska-agenciya-respektveliko-tyrnovo

Детективска агенция Респект/Велико Търново
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67143/detektivska-agenciya-respektveliko-tyrnovo

Еротична линия 090 36 30 14
Денонощна Еротична Линия - набери 090 36 30 14 или изпрати СМС на 191919 с първа дума - 110 skype !!!!
http://obiavidnes.com/obiava/67142/erotichna-liniya-090-36-30-14

Национален портал за безплатни обяви
Национален портал за безплатни обяви. Авто обяви,
обяви за работа, туризъм, имоти и услуги. www.top-obiavi.tk
Национален портал за безплатни обяви
www.top-obiavi.tk, obiavi, обяви
http://obiavidnes.com/obiava/67141/nacionalen-portal-za-bezplatni-obyavi

Национален портал за безплатни обяви
Национален портал за безплатни обяви. Авто обяви,
обяви за работа, туризъм, имоти и услуги. www.top-obiavi.tk
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Национален портал за безплатни обяви
www.top-obiavi.tk, obiavi, обяви
http://obiavidnes.com/obiava/67140/nacionalen-portal-za-bezplatni-obyavi

Детективска агенция Респект/Русе
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67139/detektivska-agenciya-respektruse

Детективска агенция Респект/Русе
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67138/detektivska-agenciya-respektruse

Детективска агенция Респект/Русе
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67137/detektivska-agenciya-respektruse

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново-0888116420
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/67136/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo-0888116420

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.
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0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/67135/detektivska-agenciya-diskret-burgas-sinemorec-sozopol-pomorie

Детективска агенция Респект/Силистра
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67134/detektivska-agenciya-respektsilistra

Детективска агенция Респект/Шумен
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67133/detektivska-agenciya-respektshumen

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
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.
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 АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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.
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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
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67132/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД ,АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
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.
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 АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67131/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД
и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА. 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.
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 АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67130/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya

"КУПУВАМЕ" ЕООД,ООД,АД,ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ........
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.
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 АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
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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
БЕЗ ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67129/kupuvame-eoodoodadead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya

Курсове и частни уроци по испански език
Курсове и частни уроци по испански език в София, Сливен и Ямбол от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/. Предлагаме
Ви индивидуално и групово обучение за всички нива /A1, A2, B1, B2, C1, C2/ и възрасти, както и подготовка за матура,
кандидатстване и успешно полагане на изпити за международни сертификати на ексклузивно ниски антикризисни цени!
Програмите ни по испански език отговарят на международните стандарти за съответните нива!
http://obiavidnes.com/obiava/67128/kursove-i-chastni-uroci-po-ispanski-ezik

Държавно Горско Стопанство – гр. Пещера
Охрана на горския фонд за общините Пещера и Брацигово осъществява ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
„ПЕЩЕРА”. Извършва също и залесяване на землища, дърводобив и търговия с дървен материал. За контакти:
http://dgspeshtera.ucdp-smolian.com/, тел.: 0350/63957, ул. Михаил Такев 129.
http://obiavidnes.com/obiava/67127/dyrjavno-gorsko-stopanstvo--gr-peshtera

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!ЗА 1 ЧАС ВИ
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ФИРМАТА,ФИНАНСОВА И ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления,съдебни изпълнения,задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
тел. 0897558320 0886346230
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/67126/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

Страница 112/118

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

01.09.2013

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/67125/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Равда Лозенец Поморие Созопол
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/67124/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-ravda-lozenec-pomorie-sozopol

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!ЗА 1 ЧАС ВИ
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ФИРМАТА,ФИНАНСОВА И ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления,съдебни изпълнения,задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
тел. 0897558320 0886346230
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БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/67123/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!ЗА 1 ЧАС ВИ
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ФИРМАТА,ФИНАНСОВА И ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления,съдебни изпълнения,задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
тел. 0897558320 0886346230
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/67122/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!ЗА 1 ЧАС ВИ
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ФИРМАТА,ФИНАНСОВА И ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления,съдебни изпълнения,задължения по ДДС, ЗКПО и др. или просто сте задлъжнели към
доставчици или партньори ние сме Вашето решение с компетентно съдействие.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
тел. 0897558320 0886346230
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/67121/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

Детективска агенция Респект/Пловдив
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
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др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67120/detektivska-agenciya-respektplovdiv

Детективска агенция Респект/Стара Загора
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67119/detektivska-agenciya-respektstara-zagora

Детективска агенция Респект/Монтана
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67118/detektivska-agenciya-respektmontana

Детективска агенция Респект/Видин
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67117/detektivska-agenciya-respektvidin

Детективска агенция Респект/Враца
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници.Разследване на инциденти и извършени
престъпления паралелно с органите на МВР.Ефективни решения на дискретни проблеми.0894389886, 0890212127, офис
064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/67116/detektivska-agenciya-respektvraca

Семинар по Инсайтинг интензивно дишане (IBI) 14.09.2013 - 15.09.2013
ДИШАЙ И ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!
СЕМИНАРИ ПО ИНСАЙТИНГ ИНТЕНЗИВНО ДИШАНЕ (IBI)
ТРАДИЦИЯ И ОРИГИНАЛНОСТ
НЕОБИКНОВЕНИТЕ МОМЕНТИ ПРОДЪЛЖАВАТ...
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14 - 15 СЕПТЕМВРИ - СОФИЯ
ЦИКЪЛ ОТ ЛЕКЦИИ: СБЛЪСЪКЪТ НА СВЕТОВЕТЕ (РАЗ)ЛИЧНОСТИТЕ VS. ОРДИНЕРИТЕ
Тема: Живот между два свята аka Да осъзнаеш, че си РазЛичност
МОЩНА ДИХАТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТЯЛОТО И ПСИХИКАТА И
РАЗКРИВАНЕ НА ПЪЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА
ЛИЧНОСТТА Какво е InSighting може да прочете още по темата:
http://www.insighting.bg
http://www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/67115/seminar-po-insayting-intenzivno-dishane-ibi--14092013---15092013

PC AOpen Digital Engine DE67-HA
PC AOpen Digital Engine DE67-HA, двуядрен Intel® Core™ i3 2310M 2.1GHz, 4GB DDR3, 320GB 2.5", Lan1000, DVI &
DisplayPort, RS232, 2xUSB3.0, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/67114/pc-aopen-digital-engine-de67-ha

Транспортни услуги
Хамали Грийн ЕООД
Транспортни услуги от 1 до 8 тона
Разполагаме с бусове за центъра
Предлагаме камиони с палетна количка и борд
Курсове за цяла България
Хамалски услуги по желание на клиента
Безплатен оглед
0886916355
0897999317
http://hamaligreen.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67113/transportni-uslugi

Foxconn A55M
Foxconn A55M, AMD A55, FM1, DDR3, PCI-E (HDMI & DVI), SB5.1, Lan1000, 6xSATA RAID 0,1,10, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/67112/foxconn-a55m

Детективска Агенция Дискрет-НАМЕРЕТЕ ОТГОВОРИТЕ ПРИ НАС!!!
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
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0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/67111/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

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/67110/detektivska-agenciya-diskret-burgas-sinemorec-sozopol-pomorie

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/67109/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

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/67108/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Microsoft Notebook Optical Mouse 1020
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Microsoft Notebook Optical Mouse 1020, mini, сива, USB
http://obiavidnes.com/obiava/67107/microsoft-notebook-optical-mouse-1020

Слушалки Logitech Ultimate Ears 100
Слушалки Logitech Ultimate Ears 100, червени
http://obiavidnes.com/obiava/67106/slushalki-logitech-ultimate-ears-100

Слушалки Logitech Loud Enough
Слушалки Logitech Loud Enough, лилави
http://obiavidnes.com/obiava/67105/slushalki-logitech-loud-enough

Nokia Lumia 920
Nokia Lumia 920
http://obiavidnes.com/obiava/67104/nokia-lumia-920

Nokia Lumia 920 + Nokia Lumia 520
Nokia Lumia 920 + Nokia Lumia 520
http://obiavidnes.com/obiava/67103/nokia-lumia-920--nokia-lumia-520
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