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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/60971/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

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

"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:
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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
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67938/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-stra

Електровъдица за работа в частни водоеми
Електровъдица за работа в частни водоеми Албатрос 333 - руска.
http://obiavidnes.com/obiava/67937/elektrovydica-za-rabota-v-chastni-vodoemi

Продавам металотърсач PI, PIC контролер, дискриминация
Продавам металотърсач PI, PIC контролер, дискриминация
http://obiavidnes.com/obiava/67936/prodavam-metalotyrsach-pi-pic-kontroler-diskriminaciya

"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.

Страница 2/142

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.09.2013

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
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67935/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Зърнени храни 99
ЗЪРНЕНИ ХРАНИ 99 предлага складиране, преработка и търговия на селскостопанска продукция. Извършва арендуване и
обработка на земеделска земя. Продажба на торове и препарати за растителна защита. Гр. Ямбол , ул. Обходен път
Запад 61, 046/ 661 411.
http://obiavidnes.com/obiava/67934/zyrneni-hrani-99

Сдружение „Ловно-рибарско дружество Сокол” - гр. Айтос
Сружение ЛРД "Сокол" е ловна организация от гр. Айтос с 1200 члена. Организацията е за опазване на природата, явява
се на състезания по стрелба, прави ловни вечеринки. За записвания: http://www.lov-aitos.com, ул. Васил Левски 1, област
Бургас 8500, тел. +359 (0558) 25755.
http://obiavidnes.com/obiava/67933/sdrujenie-lovno-ribarsko-drujestvo-sokol----gr--aytos

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Велико Търново
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“!
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Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/67932/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив ,Пазарджик,Хасково
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/67931/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv-pazardjikhaskovo

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/67930/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

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.
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Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/67929/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

Паркетни услуги-циклене,редене,шлайфане
Професионално, безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с последен модел валови и дискови машини Bona.
Фирма Акция2010 предлага безпрахово циклене на естествен паркет, лакиране, редене и фугиране и безплатна
консултация с екип от професионалисти. Работим без почивен ден. Нашите професионалисти с дългогодишен опит в
тази дейност гарантират безупречен резултат. Разполагаме и с пълна гама от лакове, чрез които Вашият под ще се
превърне в огледало на дома Ви.
0894830138
http://obiavidnes.com/obiava/67928/parketni-uslugi-cikleneredeneshlayfane

Циклене на паркет Бургас,Несебър,Лозенец,Созопол
Безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с нови валови и дискови машини. Циклим, лакираме, редим стар и нов
паркет, фугираме, поставяме первази. Работим всеки ден без почивен ден. Индивидуални отстъпки.Доставка на
необходимите консумативи на място.Безплатен оглед!
0894830138
http://obiavidnes.com/obiava/67927/ciklene-na-parket-burgasnesebyrlozenecsozopol

Циклене на паркет Бургас,Несебър,Лозенец
Безпрахово циклене на естествен паркет и дюшеме с нови валови и дискови машини. Циклим, лакираме, редим стар и нов
паркет, фугираме, поставяме первази. Работим всеки ден без почивен ден. Индивидуални отстъпки.Доставка на
необходимите консумативи на място.Безплатен оглед!
http://obiavidnes.com/obiava/67926/ciklene-na-parket-burgasnesebyrlozenec

Задочен курс по класически масаж
Самоучител по класически масаж, акупресура и рефлексотерапия на DVD (25 лв.) Съдействие за получаване на диплома
валидна в цял свят. GSM 0887918347 mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.arabescbg.bgfree.com
http://obiavidnes.com/obiava/67925/zadochen-kurs-po-klasicheski-masaj

Задочен курс по ноктопластика
Самоучител по маникюр педикюр и ноктопластика на DVD (25 лв.). Съдействие за получаване на диплома валидна в цял
свят. GSM 0887918347 mirabg@abv.bg Skype - arabescvt www.arabescbg.bgfree.com
http://obiavidnes.com/obiava/67924/zadochen-kurs-po-noktoplastika

Семена Годжи Бери /Goji Berry
Висококачествени семена от Годжи Бери /Goji Berry с произход: Франция
придружени с евро сертификат
Разфасовки/Цена: 50бр -10лв; 100бр - 18лв; 1000бр - 150лв; 5000бр - 250лв
Семена от Годжи Бери /Goji Berry с произход: България
Разфасовки/Цена: 50бр - 5лв; 100бр - 9лв; 1000бр - 90лв
Ограничена бройка
Повече информация в уебсайт http://etree.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67923/semena-godji-beri-goji-berry
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Разсад лигуструм
Лигуструм зелен / Ligustrum ovalifolium /
Изключително подходящ за жив плет. Вечно или полувечнозелен храст с изправени нагоре светло кафяви стъбла. Поради
бързия си растеж и силното разклоняване на стъблото, видът е подходящ за засаждане на живи плетове и
изграждането с него излиза най-евтино. Цена 1лв/бр. За количества - отстъпки.
http://obiavidnes.com/obiava/67922/razsad-ligustrum

Семена Така / Tacca
Висококачествени семена от Така / Tacca
придружени с евро сертификат
5бр -5лв
Ограничена бройка
Повече информация в уебсайт http://etree.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67921/semena-taka--tacca

Предлагаме 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/67920/predlagame-inkubatori

Клониране на GSM...
Предлагаме шпионска техника
GSM 0882081495 Skype - elektronvt
doxy100@abv.bg www.bond.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67919/klonirane-na-gsm

АПТЕКИ ХЕРА
Онколекарства, бебешки храни, козметика, хранителни добавки, инсулин, хомеопатични лекарства и други ще намерите в
денонощни аптеки Хера. Ние работим с Националната здарвно-осигурителна каса и зелени рецепти.
http://obiavidnes.com/obiava/67918/apteki-hera

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

ЕООД

СЪС

Правна кантора „ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-ТЪРГОВСКО ПРАВНИ ВЪПРОСИ,Професионално юридическо обслужване,
Търговско право Дружествено право.
Ние работим в сътрудничество с едни от най-добрите адвокати в София, Пловдив, Варна, Русе, Бургас, Добрич, Враца и
др. на територията на цялата страна.
Търговско право
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
› Консултации в областта на данъчното право.
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Преобразуване,изкупуване,прехвърляне на търговски дружества,събирателни дружества, кооперации, граждански
дружества, фондации, сдружения с не стопанска цел - Асоциация, Фондации и др.
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.
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
За контакти: тел:0897558320 0886346230
http://obiavidnes.com/obiava/67917/pravna-kantora-legal-konsulting-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za

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/67916/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/67915/sigurna-rabota

Алуминиеви парапети- на най-ниски цени !!!
ПРОМОЦИЯ
АЛУМИНИЕВИ ПАРАПЕТИ-от 65ЛВ/Л.М. С МОНТАЖ,
КОВАНО ЖЕЛЯЗО-ПАРАПЕТИ-80ЛВ/Л.М. С МОНТАЖ;
ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ ЕООД
предлага проектиране, изработка и монтаж на
Aлуминиеви парапети за стълбища и тераси .
При поръчка на парапети изработени от алуминий, вие получавате продукт с високо качество, което отговаря на всички
европейски стандарти.
Алуминиеви парапети може да се използват както на закрито, така и на открито, не изискват никакви специални грижи,
имат висока якост и устойчивост на влага и температурни промени.
Предлагаме ви -бърз и качествен монтаж, разнообразие на модели и цветове
Парапети, порти, огради, тенти, решетки и врати от ковано желязо
Най-добрите цени на пазара .
Хит цени-уверете се сами.
За количество отстъпки.
адрес: гр.Варна , колхозен пазар, ул.Георги Бенковски 83
www.parapetite.alle.bg
www.kovanojeliazo.alle.bg
е-mail:
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parapeti@dir.bg
kovano.jeliazo@dir.bg
0894 294955 ; 0899 560077
http://obiavidnes.com/obiava/67914/aluminievi-parapeti--na-nay-niski-ceni-

Алуминиеви парапети- 65 лв с ДДС и монтаж
ПРОМОЦИЯ
АЛУМИНИЕВИ ПАРАПЕТИ-от 65ЛВ/Л.М. С МОНТАЖ,
КОВАНО ЖЕЛЯЗО-ПАРАПЕТИ-80ЛВ/Л.М. С МОНТАЖ;
ЕВРО СТРОЙ ИНВЕСТ БГ ЕООД
предлага проектиране, изработка и монтаж на
Aлуминиеви парапети за стълбища и тераси .
При поръчка на парапети изработени от алуминий, вие получавате продукт с високо качество, което отговаря на всички
европейски стандарти.
Алуминиеви парапети може да се използват както на закрито, така и на открито, не изискват никакви специални грижи,
имат висока якост и устойчивост на влага и температурни промени.
Предлагаме ви -бърз и качествен монтаж, разнообразие на модели и цветове
Парапети, порти, огради, тенти, решетки и врати от ковано желязо
Най-добрите цени на пазара .
Хит цени-уверете се сами.
За количество отстъпки.
адрес: гр.Варна , колхозен пазар, ул.Георги Бенковски 83
www.parapetite.alle.bg
www.kovanojeliazo.alle.bg
е-mail:
parapeti@dir.bg
kovano.jeliazo@dir.bg
0894 294955 ; 0899 560077
http://obiavidnes.com/obiava/67913/aluminievi-parapeti--65-lv-s-dds-i-montaj

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, 0988838774, 0876709831
inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg www.borisof.tk
http://obiavidnes.com/obiava/67912/inkubatori---ot-yaponski-pydpydyci-do-shtrausi

Електровъдица за работа в частни водоеми
Електровъдица за работа в частни водоеми Албатрос 333 - руска.
http://obiavidnes.com/obiava/67911/elektrovydica-za-rabota-v-chastni-vodoemi

Уроци по укулеле - MusicRoom
Уроци по укулеле ( хавайска китара). Хармония, ритмика, акомпанимент, нотна грамотност, аранжиране на парчета от
различни стилове, дуетно свирене китара – укулеле и др.
http://obiavidnes.com/obiava/67910/uroci-po-ukulele---musicroom

Уроци по бас китара - MusicRoom
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Уроци по бас китара за начинаещи и напреднали. Постановка, звукоизвличане, аранжимент, гами и ладове, джем-сешън
бас и барабани и др. Разучаване на парчета. По желание уроците могат да бъдат комбинирани и с обучение по солфеж. В
центъра на София.
http://obiavidnes.com/obiava/67909/uroci-po-bas-kitara---musicroom

Уроци по пиано - MusicRoom
Уроци по пиано и солфеж при преподавател с богат опит при работа с деца. Уроците са подходящи и за най-малките
(4-7г.). Занятията са индивидуални и се провеждат в центъра на София. Предоставяме възможност и за сценични изяви.
Подготовка за кандидатстване в музикално училище и Музикалната академия.
http://obiavidnes.com/obiava/67908/uroci-po-piano---musicroom

Уроци по барабани - MusicRoom
Уроци по барабани за начинаещи и напреднали. При професионален музикант. Стилове – поп, рок, хард рок, хеви метъл,
хип-хоп, R&B и др. По желание уроците могат да бъдат комбинирани и с обучение по солфеж. В центъра на София.
http://obiavidnes.com/obiava/67907/uroci-po-barabani---musicroom

Уроци по китара - MusicRoom
Уроци по китара. Стилове – класика, поп, рок, хард рок, блус, реге и др. Ритъм и соло китара. Разучаване и свирене на
парчета. Развиване на чувството за ритъм. Уроците са индивидуални и се провеждат в центъра на София.
http://obiavidnes.com/obiava/67906/uroci-po-kitara---musicroom

Уроци по пеене - MusicRoom
Уроци по пеене за начинаещи и напреднали. Постановка, правилно дишане, разучаване на парчета според желанието на
ученика, микрофонна техника, соло и бек вокали, сценично поведение и др. Стилове – поп и рок. Уроците са индивидуални
и се провеждат в центъра на София.
Тел.: 0884 214 849.
http://obiavidnes.com/obiava/67905/uroci-po-peene---musicroom

"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.
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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
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67904/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Електровъдица електронна въдица
Продавам електровъдица, обхват - 4м, регулируема четота, напрежение 600в, захранване акумолатор 12волта,
12амперчаса или акомулатор от автомобил, защита от прегряване, за реки и малки водоеми, НЕ УБИВА РИБАТА, А Я
ЗАШЕМЕТЯВА за момент цена-200лв,мощна елекровъдица с обхват над 15м,за язовери и по големи
водоеми-400лв,гаранция 1 година,доставка с еконт експрес, поръчка на-0876494432
http://obiavidnes.com/obiava/67903/elektrovydica-elektronna-vydica

Металдетектор металотърсач дистанционен локатор и пулс индукций
Продавам дистанционни локатори, за търсене на заровени в земята метали, кухини, пещери, и вода от разстояние до
1000м, дълбочина 8м в зависимост от големината на обекта, уреда е с пълен микропроцесорен контрол, има фиксирани
честоти за търсене на олово, злато, сребро, мед, бронз, желязо също 500допълнителни честоти за настройка от
оператора, работи на принципа молекулярно-честотна дискриминация, 2предавателни сонди, вграден статик
елиминатор за елиминиране на йонното поле на металите,цена-800лв,като опция усилвател за работа до
10км,цена-400лв, гаранция 1 година,подарък сонда за елиминиране на ръжда, също дълбочинни металотърсачи тип пулс
индукция, с рамка 1 на 1 метър,и малка сонда 28см, дълбочина на търсене до 4 метра, двуредов дисплей, пълен
микропроцесорен контрол, автоматична настройка,дискриминация черни и цветни метали тел. 0882712946
http://obiavidnes.com/obiava/67902/metaldetektor-metalotyrsach-distancionen-lokator-i-puls-indukciy

Продава бюро,
Продава, ученическо бюро,
дължина на плота,1.20см
ширина на плота,60см.
височина 80см.
5 чекмеджета от дясно
5 от ляво
по средата едно голямо
http://obiavidnes.com/obiava/67901/prodava-byuro

Детективска
Агенция
Инкогнито
Частен
БУРГАС,ВАРНА,НЕСЕБЪР,СВ.ВЛАС,СЛЪНЧЕВ БРЯГ,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:
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-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/67900/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---burgasvarnanesebyrsvvlass

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-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/67899/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Двуядрен компютър HP Compaq dc5850 - Athlon64 x2 5200B (2x2,7Ghz), 2GB RAM - 255,00лв.
Двуядрен компютър HP Compaq dc5850 - Athlon64 x2 5200B (2x2,7Ghz), 2GB RAM - 255,00лв.
Процесор: Athlon64 X2 5200B (2x2,7Ghz)
Рам Памет: 2GB DDR2
Твърд Диск: 250GB SATA
Видео карта: ATI Radeon™ 3100 Graphics
Оптично у-во: DVD-RW
Мрежова катра: LAN 10 / 100 / 1000
Видеоизход: VGA, DVI
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Кутия: Tower + Card Reader
Интерфейс: 6x USB 2.0 + 3 front USB, RS232
Цвят: Черен-сив
Състояние: Отлично !
Гаранция: 3 месеца
Цена: 255,00лв.

* НОВ ВНОС от Германия !
Възползвайте се от невероятното предложение Компютър HP Compaq dc5850 на супер цена! Офертата е валидна до
изчерпване на количеството. Това e перфектният компютър с двуядрен процесор подходящ за интернет, музика, FullHD
филми и игри. Снабден е с 250GB дисково пространство и рам памет 2GB DDR2.Всичко това на супер ниска цена.
Доставка до всяка една точка на България!
За контакти:
052 600 740 - Виваком
0899 83 94 82 - Глобул
0887 93 28 85 - М-тел
http://obiavidnes.com/obiava/67898/dvuyadren-kompyutyr-hp-compaq-dc5850---athlon64-x2-5200b-2x27ghz-2gb-ram---255

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/67897/detektivska-agenciya-star---0885350440--varna-ruse-burgas-shumen-veliko-tyrnovo

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
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- 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/67896/detektivska-agenciya-star---0885350440

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/67895/sigurna-rabota

ДА СЕЛЕКТ-ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ
Детективи СЕЛЕКТ. Издирване на длъжници, биологични родители, укриващи се лица. Доказване на изневяра и вина.
ВЗЕМАНИЯ. Фирмени разследвания . Съдействие при бракоразводни дела. БЕЗПЛАТНА консултация. ОБАДЕТЕ СЕ :
+359898599187 или [уеб сайт] ДИСКРЕТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!!!Агенция СЕЛЕКТ, предлага всички
детективски и правни услуги. Консултация с адвокат и психолог. Изневери, фирмени и лични проблеми. Издирване на лица,
наблюдение и видеозаснемане . Корекност и Дискретност. Екип от професионалисти, ще реши вашият проблем. . . тел.
+359898599187, +35924176265. . . detektivi_select@abv. bg
http://obiavidnes.com/obiava/67894/da-selekt-detektivska-agenciya

СЧЕТОВОДНА АГЕНЦИЯ "ПРИМА СЕЛЕКТ
І. Счетоводство:Цялостна организация на документооборота на фирмата и осчетоводяване съгласно действащата
нормативна база.Консултации за спазване на данъчното законодателство.Счетоводно отчитане на
ДДС.ИНТРАСТАТ.Съставяне на годишни и междинни финансови отчети.Изготвяне на годишна данъчна декларация и
статистически форми.Данъчна защита и участие при извършване на данъчни ревизии.ІІ. Персонал и ТРЗ:Изготвяне на
трудови договори, допълнителни споразумения към тях, трудови книжки.Изготвяне на ведомости за заплати и
граждански договори.Представяне на документи за НАП, декларации обр. 1 и обр. 6.Изготвяне и подаване на уведомления
по чл. 62 от КТ за регистрация на трудови договори.Обработка и подаване на болнични листове пред НОИ.ІІІ. Други
услуги:Ползване на електронен подпис за представяне на информация към НАП и НОИ.Електронно банкиране.Издаване на
фактури от името на клиента.Юридически консултации от правоспособен юрист
http://obiavidnes.com/obiava/64536/schetovodna-agenciya-prima-selekt

АСВ СЕЛЕКТ-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
ДОСЪДЕБНО И СЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ!!!! ИЗДИРВАНЕ И ПРЕГОВОРИ С ДЛЪЖНИЦИ
И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ !!! [уеб сайт], или тел:+359895559353, +35924176265 Ние от АСВ Селект искаме да ви
предложим извънсъдебна и съдебна помощ при нежелание от страна на Ваши длъжници да заплатят просрочените си
задължения. Даваме преимущество на срещите "лице в лице" с длъжниците, както и индивидуалният подход към всеки
конкретен казус. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ " СЕЛЕКТ " е с предмет на дейност извънсъдебно събиране
на вземания, цесиране на задължения. Специалисти сме в издирването на укриващи се длъжници и лизингополучатели.
Агенцията се съобразява изцяло с особеностите на българското законодателство.
http://obiavidnes.com/obiava/67893/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
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"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
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67892/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

ТУРМАЛИНОВА ЛЕЧЕБНА ЯКА ** от 39 на 18 лв.
УНИВЕРСАЛНА ТУРМАЛИНОВА ЯКА СРЕЩУ
БОЛКИ ВЪВ ВРАТА, РАМЕНЕТЕ И ГЛАВАТА
При изготвяне на яката са използвани турмалинови кристали, постоянни магнити, бамбукови въглища и органичен
германий. Те са имплантирани в трислойна структура на специална тъкан, изградена от високо технологични полимерни
влакна. Яката идеално поддържа врата и главата и подпомага движението. Вградените високо активни елементи
отдават своето действие по време на използването на продукта.
Турмалиновата яка е предназначена за превантивна грижа и подобряване състоянието при схващане и напрежение в
областта на шията и раменете; шипове във врата, ревматизъм; шийна остеохондроза; проблеми с щитовидната жлеза;
проблеми със съня; простудни заболявания; болки в главата; загуба на концентрация и преумора.
Използването на яката нормализира функциите на остеобластите (клетки, образуващи костната тъкан),
възстановява ставите, между прешленните дискове и костната тъкан. Засилва устойчивостта на костите, стимулира
производството на синовиална течност и осигурява надеждно смазване на ставните повърхности. Носенето на яката
намалява износването на дисковете при шийната остеохондроза, подобрява състоянието и функциите на шийните
прешлени. Повишава еластичността на костно-ставните връзки, премахва мускулно напрежение, стрес, повишава
устойчивостта и издръжливостта на организма. Помага за по-бързо тонизиране на тялото и по-ефективно справяне с
умората, напрежението и стреса, и оказва общо-укрепващо действие върху организма. Особено подходяща за хора
работещи всекидневно на компютър.
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СЪСТАВНИ ЕЛЕМЕНТИ:
- Турмалин
- Постоянни магнитни- 5 бр.
- Отрицателни йони
- Инфрачервена топлина
- Органичен германий
- Бамбукови въглища;
ПОДПОМАГА:
- Болка и схващане в областта на шията;
- Болки в раменете и горната част на гърба;
- Стрес, напрежение, тежка умствена работа;
. Шипове; ревматизъм; плексит;
- Главоболие, простуда, настинка, умора;
- Световъртеж;
- Втрисане;
- Проблеми с кръвообращението;
- Сънливост;
- Проблеми с щитовидната жлеза;
- Хроничен тонзилит;
- Шийна остеохондроза;
- Особено подходящ за хора със заседнал начин на живот
и работещи с компютър.
ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ:
- Бърз загряващ ефект;
- Ефективно поддържа врата, главата и подпомага движението;
- Постоянно магнитно поле с оздравително действие върху акупунктурни точки
- Инфрачервена топлина за стимулиране на кръвообращението;
- Отрицателни йони за бърз възстановителен ефект.
Използването на яката води до постигане на бърз и траен оздравителен резултат. Препоръчително е да се постави на
голо в зоната на врата. След няколко минути се усеща загряващ ефект.
При употреба на турмалиновата яка е възможна появата на зачервяване и усещане за парене. Те са напълно нормално
явление и не пречат на кожата, като след сваляне на яката, бързо изчезват.
Препоръчителното време на първите сеанси е 5-10 мин. два пъти дневно. След 7 дни времето за един сеанс може да
достигне 10-15 мин. и да се поддържа такъв режим 3-4 месеца. След едномесечно прекъсване курсът може да се повтори
като се съблюдава същия режим.
Да не се използва при висока температура, открити рани на кожата, при бременни жени и малки деца. Бъдете
внимателни ако имате кожни алергии. Периодично изплаквайте яката на ръка с хладка вода, без перилни и миещи
препарати. Не я дръжте дълго време във вода, за да не нарушите нейните свойства. Не я извивайте на ръка! Да не се
суши със сешоар! Да се подсуши с кърпа и да се остави на хладно и проветриво място до окончателно изсъхване.
Произход: Китай
ЦЕНА: 18 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 3,80 лв., а на адрес 5,70 лв. и получаване
на следващия ден, а в селища без офис на Еконт таксата е 7 лв.
и получаване до 3 дни Ползва се такса с намаление -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
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ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/67891/turmalinova-lechebna-yaka--ot-39-na-18-lv

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/67890/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/67889/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/67888/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
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и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/67887/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Продава бизнес с огромни месечни доходи!
Продава бизнес в сектора на услугите с изключително високи месечни доходи! Бизнеса е нов за България и гони над
500-700лв месечен оборот. Цената, която търсим за бизнеса е 10 000, но при сериозен кандидат можем да направим
отстъпка. С покупката на бизнеса Вие купувате работещ сайт, който ще Ви носи месечни приходи между 500-700лв и
фирма ЕООД, като всичко е легално и можем да представим документи за реални доходи. Бизнеса може да се ръководи
от всяка една точна на България, като обхваща и други европейски страни. Единствено Ви трябват: интернет, телефон
и желание да печелите добри пари и да не бъдете зависими от шефове. Всеки, който проявява интерес може да се обади
на посочения телефон за повече информация. Молим да звънят само сериозни кандидати с намерения да правят сериозен
бизнес!
http://obiavidnes.com/obiava/67886/prodava-biznes-s-ogromni-mesechni-dohodi

Brother MFC-1810E лазерен принтер/копир/скенер/факс
Brother MFC-1810E лазерен принтер/копир/скенер/факс, 2400x600dpi, 20стр/мин, USB, 2+1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/67885/brother-mfc-1810e-lazeren-printerkopirskenerfaks

Стая под наем давам
Стая под наем давам в кв. "Лагера" за учащи 2 момчета или момичета по 70 лева на месец. Може и сам в стая за 130 лв.
на месец. Жилището е с парно отопление, топла и студена вода, има и интернет.
Тел. 0877-813-614 - по всяко време - или 8-51-22-77, Емил.
http://obiavidnes.com/obiava/67884/staya-pod-naem-davam

Частен детектив Респект/издирване,разкриване,доказване
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 и вземания .Разследване на инциденти и
извършени престъпления паралелно с органите на МВР.Ако сте отгледани в приемни семейства или в социални домове и
търсите начин да откриете своите биологични родители-ние ще ви помогнем.Ефективни решения на дискретни
проблеми.0894389886, 0890212127, офис 064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/67883/chasten-detektiv-respektizdirvanerazkrivanedokazvane

Частен детектив Респект/издирване,разкриване,доказване
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 и вземания .Разследване на инциденти и
извършени престъпления паралелно с органите на МВР.Ако сте отгледани в приемни семейства или в социални домове и
търсите начин да откриете своите биологични родители-ние ще ви помогнем.Ефективни решения на дискретни
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проблеми.0894389886, 0890212127, офис 064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/67882/chasten-detektiv-respektizdirvanerazkrivanedokazvane

Частен детектив Респект/издирване,разкриване,доказване
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 и вземания .Разследване на инциденти и
извършени престъпления паралелно с органите на МВР.Ако сте отгледани в приемни семейства или в социални домове и
търсите начин да откриете своите биологични родители-ние ще ви помогнем.Ефективни решения на дискретни
проблеми.0894389886, 0890212127, офис 064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/67881/chasten-detektiv-respektizdirvanerazkrivanedokazvane

Частен детектив Респект/издирване,разкриване,доказване
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 и вземания .Разследване на инциденти и
извършени престъпления паралелно с органите на МВР.Ако сте отгледани в приемни семейства или в социални домове и
търсите начин да откриете своите биологични родители-ние ще ви помогнем.Ефективни решения на дискретни
проблеми.0894389886, 0890212127, офис 064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/67880/chasten-detektiv-respektizdirvanerazkrivanedokazvane

Частен детектив Респект/издирване,разкриване,доказване
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 и вземания .Разследване на инциденти и
извършени престъпления паралелно с органите на МВР.Ако сте отгледани в приемни семейства или в социални домове и
търсите начин да откриете своите биологични родители-ние ще ви помогнем.Ефективни решения на дискретни
проблеми.0894389886, 0890212127, офис 064990627.Гарантирана поверителност.www.respectdetective-bg.com.
http://obiavidnes.com/obiava/67879/chasten-detektiv-respektizdirvanerazkrivanedokazvane

CCTV камера - SPYDIRECT.BG
Малка по размери CCTV камера, която е изключително подходяща за снимане в слабо осветени места.
Минималната осветеност е 0.008lux, което Ви дава възможност да виждате в почти пълна тъмнина.
Малките размери позволяват лесно да бъде монтирана в различни предмети от бита. Може директно да бъде включена в
телевизор, видео или друго записващо устройство. Видео кабела и захранването са изведени на букси, така че камерата е
готова веднага за употреба.
Спецификация:
сензор - 1/4 CMOS
Отлични за нощно виждане - 0.008Lux
Ъгъл на видимост - 62 градуса
Размери (D
http://obiavidnes.com/obiava/67878/cctv-kamera---spydirectbg

Мини камера - M6 - SPYDIRECT.BG
Камерата е не само много тънка, но и има много малко тегло. Пригодена е за правене на записи с висока резолюция в
почти пълен мрак. Не се забелязва поради малките си размери и с кабелите за видео и захранването я правят готова за
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наблюдение.
Характеристики :
-сензор - 1/4 CMOS;
-минимална осветеност – 0.08Lux/F2.0;
-ъгъл на виждане - 62 градуса;
-диаметър 20 мм, дебелина 9 мм;
-захранване: DC3.3-6V 50mA;
http://obiavidnes.com/obiava/67877/mini-kamera---m6---spydirectbg

MicroSD карта 8GB - SPYDIRECT.BG
MicroSD карта 8GB - SPYDIRECT.BG
http://obiavidnes.com/obiava/67876/microsd-karta-8gb---spydirectbg

Transcend Мемори карта SDHC 2 - 4GB - SD109 - SPYDIRECT.BG
Transcend Мемори карта SDHC 2 - 4GB - SD109 - SPYDIRECT.BG
http://obiavidnes.com/obiava/67875/transcend-memori-karta-sdhc-2---4gb---sd109---spydirectbg

Усилватели на GSM сигнал – 50 кв. м. - SD110 - SPYDIRECT.BG
Усилвателите на GSM сигнали намират широко приложение в райони, в които покритието на мобилните оператори е
слабо и мобилните телефони не работят навсякъде. Това устройство повишава силата на сигнала и по този начин
увеличава времето за работа на батериите на мобилните телефони и намалява силата на излъчването на
електромагнитни вълни от тях. Тези усилватели са лесни за инсталация и работа. Необходимо е само поставяне на
антените, включване на захранването и усилвателя е готов за работа. Подходящи са за жилищни сгради, офиси, хотели и
т.н.
Технически характеристики:
Честота: Up Link
890-915MHZ
Down Link
935-960MHZ
Мощност:
-70 ~ -40 dBm / FA(1.23MHz)
Усилване:
45 dB/±3 dB
50 dB /+3 dB
Максимална изходна мощност:
+23dBm/±3 dBm пълна мощност
+23dBm/ +3 dBm пълна мощност
Импеданс:
50 ома
Захранване:
Адаптер AC 110/220V- DC 12V
Предназначение:
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За използване на закрито
Размери:
150x80x22 мм
http://obiavidnes.com/obiava/67874/usilvateli-na-gsm-signal--50-kv-m---sd110---spydirectbg

Усилвател на GSM сигнал – 200 кв. м. - SD115 - SPYDIRECT.BG
Ако имате проблем със сигнала на мобилния оператор то имате нужда от усилвател на GSM сигнал. Усилвателите на
GSM сигнали намират широко приложение в райони, в които покритието на мобилните оператори е слабо. Те повишават
силата на сигнала и по този начин увеличават времето за работа на батериите на мобилните телефони и намаляват
силата на излъчването на електромагнитни вълни от тях. Тези устройства са лесни за инсталация и работа.
Достатъчно е да поставите антените, да включите захранването и усилвателя е готов за работа. С монтираните
диоди лесно можете да се ориентирате дали захранването е включено и дали входната антена улавя сигнал. Подходящ е
за жилищни сгради, офиси, хотели и т.н. Може ефективно на покрие площ от около 200 квадратни метра.
Технически характеристики:
Честота Up Link
890-915MHZ
Down Link
935-960MHZ
Усилване
50 dB/±3 dB
55 dB /+3 dB
Забавяне
http://obiavidnes.com/obiava/67873/usilvatel-na-gsm-signal--200-kv-m---sd115---spydirectbg

Двупътен високочестотен сплитер - SD117 - SPYDIRECT.BG
Ако желаете да поставите две антени на изхода на Вашия усилвател на GSM сигнали, то имате нужда от този
двупътен сплитер. С него можете да разделите изходния сигнал на две и чрез поставянето на две антени да покриете
по-ефективно района.
http://obiavidnes.com/obiava/67872/dvupyten-visokochestoten-spliter---sd117---spydirectbg

Антена за GSM усилвател (външна) - SD114 - SPYDIRECT.BG
За ефективно покритие с GSM сигнал на желания район имате нужда от антена. Ако използвате усилвателя за открити
пространства трябва да използвате антена за външен монтаж. Такава антена Ви е необходима и ако приемате сигнала
на GSM оператора на открито.
Технически характеристики:
Честота:
Uplink 800-2500MHz
Усилване: ( dB)
http://obiavidnes.com/obiava/67871/antena-za-gsm-usilvatel-vynshna---sd114---spydirectbg

Вътрешна антена за усилватели на GSM сигнал - SD112 - SPYDIRECT.BG
При използване на усилвател на GSM сигнал в закрити помещения трябва да се поставят този тип антени. Могат да
работят с всички видове усилватели.
Технически характеристики:
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Честота:
Uplink 800~2500MHz
Усилване( dB):
Uplink 3DB
Импеданс:
50 ома
Работна температура:
-10
http://obiavidnes.com/obiava/67870/vytreshna-antena-za-usilvateli-na-gsm-signal---sd112---spydirectbg

Портативен заглушител на GPS сигнал - SD111 - SPYDIRECT.BG
Портативният заглушител пречи на системата за глобално позициониране GPS без да нарушава действието на
мобилните телефони. Притежава литиево – йонна батерия, издържаща около 4 часа и кабел, който служи за зареждане
на батерията от запалката на лекия автомобил. Притежава много малки размери : 95 х 45 х 20. Този портативен
заглушител е удобен за ползване и ще предотврати намесата на всякакъв вид GPS устройства.
http://obiavidnes.com/obiava/67869/portativen-zaglushitel-na-gps-signal---sd111---spydirectbg

Усилвател на GSM сигнал – 2000 кв. м - SD116 - SPYDIRECT.BG
С този усилвател на GSM сигнал имате възможност да покриете голяма площ със силен и качествен сигнал на мобилни
услуги. Той може ефективно да покрие 2000 кв. м. Подходящ е за големи хотели, жилищни и офис сгради като увеличава
силата на сигнала и по този начин удължава времето за работа на мобилните телефони и намалява вредното излъчване
от тях. За включването му не са необходими никакви специални умения и познания. Трябва да се включат приемна и
излъчвателна антена, да се включи захранването и усилвателя е готов за работа.
Технически характеристики:
Честота:
Uplink 890—915MHz Downlink 935-960MHz
Усилване ( dB):
Uplink Gp
http://obiavidnes.com/obiava/67868/usilvatel-na-gsm-signal--2000-kv-m---sd116---spydirectbg

GPS тракер - SD113 - SPYDIRECT.BG
Този GPS тракер също притежава компактна структура и е подходящ за проследяване на определен маршрут на деца
или домашни любимци.
Отзад на самия тракер има удобен отвор, през който да свържете колана на детето си или каишка на домашен любимец.
Комплекта съдържа колан и калъф, непропускащ вода, две презареждаеми литиево-йонни батерии и адаптер, чрез който
да зареждате и двете батерии едновременно.
С GPS06 може да проследите маршрута на обекта по два начина : информация може да получите на зададен от вас
мобилен телефон под формата на съобщение или чрез GPRS мрежата на операторите на мобилни телефони да я
получите на вашия компютър.
Въпреки малките си размери тракера има много функции : може да ви послужи като аларма за напускане на определен
район или за превишаване на определена скорост и др.
Размери : 50х46х24 мм.
http://obiavidnes.com/obiava/67867/gps-traker---sd113---spydirectbg

GSM/DCS усилвател на сигнал за мобилни телефони - SD118 - SPYDIRECT.BG
За да покриете голяма площ със силен сигнал в двата честотни диапазона 900 и 1800 MHz имате нужда от този
GSM/DCS усилвател. Той може да покрие площ от около 2000 квадратни метра. Усиления GSM сигнал ще Ви помогне да
увеличите времето за работа на мобилните си телефони и да намалите силата на излъчваните от тях сигнали. С успех
можете да използвате този GSM усилвател за големи офис и жилищни сгради, както и за хотели и хотелски комплекси.
Основното предимство на усилвателя е, че работи и на двете честоти и по този начин ретранслирате пълния комплект
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от мобилни услуги на Вашия мобилен оператор. За да пуснете устройството в действие ще имате нужда от приемна и
предавателна антена и 50 омов кабел, с който да свържете антените към усилвателя (не са включени в комплекта). След
това включвате захранващия адаптер и е готов за работа. На предната страна имате свето-диодна индикация за
силата на сигнала и захранващото напрежение.
Технически характеристики:
Честотен обхват
Uplink :890-915MHz 1710~1785MHz Downlink:935-960MHz 1805-1880MHz
Усилване ( dB):
Uplink
http://obiavidnes.com/obiava/67866/gsmdcs-usilvatel-na-signal-za-mobilni-telefoni---sd118---spydirectbg

DCS усилвател на GSM сигнал 200 кв. м. - SD119 - SPYDIRECT.BG
С този усилвател можете да усилите и ретранслирате сигнала на мобилните оператори в честотния диапазон
1700-1900 MHz. Успешно покрива с качествен сигнал площ от около 200 квадратни метра и е добро допълнение на
усилвател в диапазона 900 MHz. Слабия сигнал на мобилните оператори кара мобилните телефони да работят на
по-висока мощност на излъчване и по този начин изчерпват по-бързо батериите си. С този тип усилватели повишавате
качеството на комуникациите си и едновременно с това удължавате времето на използване на батериите на мобилните
телефони и намалявате излъчванията от тях. Устройството е лесно за монтаж и експлоатация. Имате допълнително
нужда от две антени (приемна и предавателна) и 50 омов коаксиален кабел между усилвателя и антените. С помощта на
диодите на предната страна можете да се ориентирате бързо за наличието на сигнал и захранващо напрежение.
Усилвателя работи с адаптер на 12V DC.
Технически характеристики:
Честота:
Uplink 1710—1785MHZ
Downlink1805--1880MHz
Усилване ( dB):
Uplink
http://obiavidnes.com/obiava/67865/dcs-usilvatel-na-gsm-signal-200-kv-m---sd119---spydirectbg

Захранващ кабел за GPS Тракер Haicom HI-602DT - SPYDIRECT.BG
За да можете да захранете GPS тракера без наличие на зареждащата се батерия вие може да използвате захранващ
кабел. Кабелът има дължина 1,80 м и чрез него може да сложите тракера на подходящо за вас място, но трябва да се
съобразите с това че тракера трябва да има ясна видимост към сателита, за да може да се засече местоположението
на дадения обект. Ако нямавъзможност за свързване на тракера със сателита, то тогава използвайте антена.
http://obiavidnes.com/obiava/67864/zahranvasht-kabel-za-gps-traker-haicom-hi-602dt---spydirectbg

Bluetooth декодер за GPS Тракер Haicom HI-602DT - SD120 - SPYDIRECT.BG
Bluetooth декодера може да осъществи връзка с GPS тракера без наличието на какъвто и да е било кабел. Така връзката
мобилния ви телефон със компютъра е лесна и бързо достъпна. Трябва само да сложите bluetooth декодера до говорителя
на вашия телефон и така информацията от тракера ще достигне до вашия компютър или смартфон. Работи с две
батерии 1.5V тип AAA. Отпред на декодера има светодиодна индикация, чрез която да следите неговата работа.
http://obiavidnes.com/obiava/67863/bluetooth-dekoder-za-gps-traker-haicom-hi-602dt---sd120---spydirectbg

Комплект за контрол на автомобила към GPS Тракер Haicom - SD121 - SPYDIRECT.BG
Чрез този комплект може да получите координатите на даден автомобил.
Ако включите устройството към алармена система имате възможност за контрол на две релета. Ако едното от тях е
релето на горивната помпа, то може да настроите тракера така, че при напускане на даден географски район, горивото
да се спира и така автомобилът няма да може да напусне района. За блока на управление може да включите външен
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датчик (трябва да се закупи отделно), чрез който да получавате информация при движение. Действа чрез захранване
12-24 V DC. В комплекта не е включен източник на напрежение. За да работи устройството трябва да се включи в
акумулатора на автомобила.
http://obiavidnes.com/obiava/67862/komplekt-za-kontrol-na-avtomobila-kym-gps-traker-haicom---sd121---spydirectbg

Цифров аудио рекордер с радио и MP3 плеър 2GB - SPYDIRECT.BG
С този цифров аудио-рекордер разполагащ с 2GB карта можете бързо и лесно да правите аудио записи с три нива на
качеството.Освен това можете да възпроизвеждате на слушалките или на вградения говорител музика в MP3 формат
или да слушате FM радио. С вградената приставка за стационарни телефони този рекордер се превръща в ефективен
шпионски аксесоар. Ако включите телефонната линия в приставката, а нейния изход в аудио входа на рекордера ще
можете да записвате разговорите, провеждани по стационарния телефон. Устройството се захранва от 1.5 V батерия
тип ААА и има капацитет на паметта 2 GB. Върху тази памет можете да направите 560 часа запис в LP формат
(ACT), 140 часа в SP (WAV) или 34 часа в HP (MP3) формат. Направените записи можете да прослушате на самия
рекордер или с помощта на включения в комплекта кабел да прехвърлите на персоналния си компютър.
Размери: 103x32x16 мм
Тегло: 28 г
Bit ratio: LP 8 kbps, SP 32 kbps, HP 128 kbps
FM радио: 87 - 108 MHz
http://obiavidnes.com/obiava/67861/cifrov-audio-rekorder-s-radio-i-mp3-pleyr-2gb---spydirectbg

Скрита камера в стенен часовник - SPYDIRECT.BG
С тази камера, скрита в стенен часовник няма никога да се притеснявате дали ще имате батерия в нужния момент. Тя
се захранва с адаптер и по този начин непрекъснато е готова за снимане.
Стенния часовник има и дистанционно управление с което можете да контролирате функциите му.
Със софтуерния детектор на движение можете да снимате само тогава, когато има движение пред камерата на
часовника. Скритата камера ще започне да снима 3 секунди преди задействането на детектора и ще спре 15 секунди след
като движението е спряло. Освен това часовника има изход за включване на външна аларма. Ако се задейства детектора
на движение ще се включи и алармата и по този начин имате ефективна алармена система.
Можете да избирате 5 нива на чувствителност на датчика за движение и три нива на качество на запис. Скритата
камера има изход за монитор и можете да наблюдавате в реално време случващото се в охраняемото помещение и да
следите работата на камерата. Записите на аудио-видео файловете става на 30 минутни клипове върху microSD карта,
като има опция за презаписване върху най-старите файлове.
Приблизителния размер е 400 МВ. Часовникът се захранва с отделна батерия тип АА, 1.5 V.
Технически характеристики:
Формат - AVI 640x480/30 fps.
Памет - micro SD 4 МВ (поддържа до 16 GB)
Обхват на дистанционното управление - до 10 м.
Захранващо напрежение - 6V DC
Максимална консумация - 270 mA
Ъгъл на видимост - 35 градуса вертикално и 46 градуса хоризонтално
Работна температура - от -10 до 50 градуса по Целзий
Диаметър - 319 мм.
http://obiavidnes.com/obiava/67860/skrita-kamera-v-stenen-chasovnik---spydirectbg

Силиконов калъф за GPS Тракер Haicom - SPYDIRECT.BG
С помощта на този силиконов калъф ще можете да предпазите вашия тракер от влага и прах. Поставянето на тракера
в калъфа е бързо и лесно, като същевременно с това е предвиден отвор за захранващите кабели и кабела за данни.
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http://obiavidnes.com/obiava/67859/silikonov-kalyf-za-gps-traker-haicom---spydirectbg

APN кабел за GPS Тракер Haicom - SD122 - SPYDIRECT.BG
Този кабел е за тези, които смятат да използват тракера Haicom посредством GPRS мрежата на мобилните оператори.
Чрез него ще зададете APN ( потребителско име и парола ), които са нужни на мобилния оператор, за да се осъществи
връзка през GPRS.
След настройването на дадените параметри, тракера може да изпраща дадената информация към сървър или към
персонален компютър през GPRS мрежата.
http://obiavidnes.com/obiava/67858/apn-kabel-za-gps-traker-haicom---sd122---spydirectbg

Камера в метална гъвкава тръба - SD123 - SPYDIRECT.BG
Камерата е с малки и компактни размери и е лесна за употреба от всеки. Камерата е разположена на върха на метална
тръба, което ще ви помогне да намерите и извадите различни вещи от труднодостъпни райони. Камерата е снабдена и
със светодиод, който ще ви предостави ясна видимост дори и при пълен мрак.
Камерата е водоустойчива и има защита IP67.
Заснетото може да се види на 2.4 " TFT LCD дисплей, който има резолюция 320х240.
Под дисплея има бутони, с чиято помощ ще контролирате максималната яснота на изображението, а ако натиснете
двата бутона едновременно изображението сменя посоката си на 180 градуса.
Характеристика :
Камерата действа с 4 батерии 1.5 V тип АА.
Диаметър на гъвкавата тръба - 6,8 мм.
Дължина на тръбата заедно с ръкохватката - 1149 мм.
Диаметър на камерата - 10мм.
Ъгъл на видимост - 54 градуса.
Минималното фокусно разстояние - от 3 до 6 см.
Към комплекта има включен куфар за улеснение в пренасянето на камерата заедно с аксесоарите.
http://obiavidnes.com/obiava/67857/kamera-v-metalna-gyvkava-tryba---sd123---spydirectbg

GPS заглушител за автомобил - SD920 - SPYDIRECT.BG
Този заглушител на GPS сигнал е предназначен за ползване в автомобил. Захранва се с 12V, като директно се поставя в
гнездото за запалката. По този начин Вашия автомобил по всяко време ще бъде надеждно защитен от GPS
проследяване. GPS заглушителя влияе само на Системата за глобално позициониране и не пречи на работата на другите
устройства, като мобилни телефони, радио-апарати и т.н. Снабден е с удобен бутон за включване и изключване и
светлинна индикация, показваща кога устройството работи. С това устройство имате сигурна защита за Вашия
автомобил от GPS проследяване.
http://obiavidnes.com/obiava/67856/gps-zaglushitel-za-avtomobil---sd920---spydirectbg

Комбиниран GSM/GPS заглушител - SPYDIRECT.BG
С този портативен комбиниран заглушител можете успешно за заглушавате честотите на GSM мрежата и
едновременно с това да попречите на позиционирането на устройствата за глобално позициониране (GPS). Ефекта от
използването на това устройство е пълно заглушаване на работата на GPS устройствата. GPS няма да може нито да
определи местоположението си, нито ще може да изпраща някакви данни.
Изключително лек (180 г.) и удобен за работа, с ниска консумация и презареждаема батерия, която дава до 4 часа
непрекъсната работа.
В комплекта са включени адаптер за зареждане от електрическата мрежа и зарядно устройство за автомобил.
Работни честоти:
CDMA/GSM - 860-970 MHz
DCS/PHS - 1805-1930 MHz
GPS - 1500 MHz
Размери: 95х45х18 мм.
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http://obiavidnes.com/obiava/67855/kombiniran-gsmgps-zaglushitel---spydirectbg

Скрита камера с детектор за движение - SPYDIRECT.BG
Този продукт със светодиодно фенерче и детектор за движение е отлична охранителна система. При активиране на
индикатора за движение се записват аудио-видео кадри с продължителност 10 секунди. Файловете се записват върху
картата памет(максималният й размер може да е 32GB, не се включва в пакета) докато движението не престане.
Можете да направите запис дори на слабо осветени места благодарение на датчика за осветеност, който активира
светодиодния фенер при наличие на движение. Така направените записи са отчетливи и с резолюция 640х480 в AVI
формат. Сензора обхваща движения до 8 метра, а осветеността на фенера е до 15 метра. Камерата е водоустойчива и
може да се използва на открито. Когато паметта е изчерпана тя презаписва върху записите, които са направени първи.
Камерата не разполага с батерия, а работи с адаптер, който трябва да се включи към електрическата мрежата.
http://obiavidnes.com/obiava/67854/skrita-kamera-s-detektor-za-dvijenie---spydirectbg

Камера със соларен панел - SPYDIRECT.BG
Камера с детектор за движение, който при слаба осветеност включва силен светодиоден прожектор и така можете да
запишете всяко движение, независимо в кой момент от денонощието се случва. Камерата работи с три батерии тип AA
и ако се поставят акумулаторни батерии те могат да се зареждат от соларната клетка през деня и по този начин да
осигурят непрекъсната работа на камерата.
При регистриране на движение камерата започва да заснема поредица от 10 секундни клипчета, докато движението
спре. Тези аудио-видео файлове се записват върху microSD карта (няма включена в комплекта) като максималния размер е
32 GB. Когато картата се запълни, камерата автоматично започва да записва върху най-старите файлове. Размерът на
файла е 640х480/30 fps. Направените файлове могат да бъдат прехвърлени на Вашия персонален компютър с помощта на
USB кабел. За захранване на камерата или за зареждане на батериите можете да използвате и адаптера от комплекта.
Изключително лесна за употреба, надеждна и евтина охранителна система.
http://obiavidnes.com/obiava/67853/kamera-sys-solaren-panel---spydirectbg

HD камера с рекордер за автомобил - SPYDIRECT.BG
Тази камера с висока резолюция Ви позволява да запишете с голяма детайлност всичко, случващо се на пътя докато
шофирате. За да можете максимално добре да позиционирате камерата разполага с 2.5" TFT LCD дисплей, на който
освен това можете да разглеждате и заснетите кадри. Разполагате с удобна стойка за поставяне на стъклото и
зарядно устройство за включване в запалката, което работи на 12 и 24V.
Можете да избирате между три размера на записваното видео - 1280х960, 720х480 и 640х4480. Имате възможност да
включвате и изключвате датата и часа върху записа, както и да избирате дали да записвате със звук или не.
Камерата разполага и с детектор за движение което я превръща в охранителна камера за Вашия автомобил.
Направените снимки и видео се записват върху SD карта, която не е включена в комплекта, като максималния размер е
32 GB. Можете да определяте големината на отделните видео-файлове като изберете между 2,5 или 15 минути. При
запълване на паметта камерата автоматично записва върху най-старите записи. Направените записи можете да
прехвърлите на Вашия компютър от картата или да ги изтеглите от камерата с помощта на включения в комплекта
USB кабел.
http://obiavidnes.com/obiava/67852/hd-kamera-s-rekorder-za-avtomobil---spydirectbg

Комплект 1.2 GHz камера и приемник - SPYDIRECT.BG
С този комплект можете да излъчвате и приемате аудио-видео сигнал в по-малко наситения с излъчвани сигнали
диапазон от 1.2 GHz. Поставете камерата на разстояние от 50-60 м. от приемника при пряка видимост между двете.
Включете приемника в телевизор или някакъв друг монитор и с помощта на потенциометъра настройте приемания
сигнал. Можете да ползвате камерата при минимална осветеност от 1 Lux. Обективът на камерата се фокусира ръчно,
за постигане на максимално ясно изображение.
http://obiavidnes.com/obiava/67851/komplekt-12-ghz-kamera-i-priemnik---spydirectbg

Безжична камера и приемник на 1.2 GHz. - SD124 - SPYDIRECT.BG
Този комплект е много подходящ за нощно наблюдение и работи много добре поради спецификите на малката камера 1.2
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GHz която е в него, имаща инфрачервените диоди които позволяват прецизна работа и при пълна тъмнина. Интересното
е, че нощната камера дава ясен в тъмното образ, като максималния обхват е до 5 метра. Приемника е с плавна ръчна
настройка на честотата, чрез потенциометър което позволява максимално добро качество на сигнала. Както други,
така и този комплект може да бъде свързан със записващо устройство и записите да се съхраняват дълго време при
необходимост. Максималното разстояние, на което може да бъде излъчен сигнала е около 60 метра при пряка видимост.
http://obiavidnes.com/obiava/67850/bezjichna-kamera-i-priemnik-na-12-ghz---sd124---spydirectbg

Камера за външен монтаж и приемник - SPYDIRECT.BG
С този комплект можете да провеждате видео наблюдение дори и при пълна тъмнина. С монтираните на камерата 30
инфрачервени диода можете да виждате дори и при пълна тъмнина на разстояние от около 10-15 метра. Можете да
излъчите качествен аудио-видео сигнал на разстояние от около 50 метра при пряка видимост между камерата и
приемника. Захранващото напрежение и на двете устройства е 12V, така че можете да използвате стандартен
акумулатор за захранване, а не включените в комплекта адаптери. За настройка на камерата разполагате с кабелен
видео изход. Той може да се използва и за наблюдение паралелно и независимо от безжичния сигнал.
http://obiavidnes.com/obiava/67849/kamera-za-vynshen-montaj-i-priemnik---spydirectbg

Заглушител на безжични мрежи - SPYDIRECT.BG
Портативният заглушител на безжични мрежи дава възможност да противодействате на всички устройства,
излъчващи в диапазона 2.4 GHz. Това са освен рутерите за безжичен Интернет, но и камери и подслушватели, излъчващи
на тези честоти. Устройството е изключително компактно, леко и лесно за употреба. Достатъчно е да включите
бутона и имате ефективна защита в диаметър 15 метра. Заглушителя е оборудван с презареждаема батерия с
капацитет 1100 mAh, теглото му е само 100 грама, а габаритните размери са 97х46х18 мм.
http://obiavidnes.com/obiava/67848/zaglushitel-na-bezjichni-mreji---spydirectbg

Хеликоптер XBM-11 - SD125 - SPYDIRECT.BG
Хеликоптерът XBM-11 е напълно сглобен и готов за полет направо от кутията. Той е тестван и настроен от
производителя. Притежава жироскоп за по-лесно и точно управление и три канален пулт за дистанционно управление.
Радио-управляемите хеликоптери, не са играчки. Те са високо технологични продукти. Витлата на хеликоптера се
въртят с голяма скорост и могат да представляват потенциален риск при неправилно използване на продукта. Следете
много строго за Вашата лична безопасност и за безопасността на околните, когато използвате този хеликоптер.
Характеристики:
Дължина: 410 мм
Височина: 185 мм
Главен ротор: 354 мм
Ротор на опашката: 51 мм
Пълнофункционално 3 канално дистанционно управление
Интелигентна система за радио контрол
Обхват на дистанционното управление 50-100 м.
Двоен коаксиален ротор за лесен и стабилен полет
3.7V 1000 mAh литиево-полимерна (Li-Poly) батерия
Време за зареждане 30-45 минути, равняваща се на 10-15 минути полет
Подходящ за вътрешен полет или на открито без вятър
http://obiavidnes.com/obiava/67847/helikopter-xbm-11---sd125---spydirectbg

Хеликоптер XBM-12 - SD126 - SPYDIRECT.BG
В XBM-12 хеликоптер е с 3 канала за управление и вграден жироскоп. Подобрените характеристики на жироскопа дават
възможност за мигновено завъртане и по-добра стабилност при полет. Подобрява контрола над хеликоптера и позволява
акробатично пилотиране от не много напреднали пилоти.
Внимание:
Витлата на хеликоптера се въртят с голяма скорост и могат да представляват потенциален риск при неправилно
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използване на продукта. Следете много строго за Вашата лична безопасност и за безопасността на околните, когато
използвате този хеликоптер.
Характеристики:
Батерия: 7.9v 1500mAh Li-Po батерия
Време за зареждане: около 2 часа
Време за полет: около 10 - 12 минути
Контрол: на разстояние около 50 метра
Батерия за дистанционното управление: 8 х 1.5 V АА батерии (не са включени)
Размери: 74 х 12 х 29.5 см
Размер опаковка: 78.5 х 15.5 х 34.5 cm
Цвят: Зелен
http://obiavidnes.com/obiava/67846/helikopter-xbm-12---sd126---spydirectbg

Ръчен скенер - SPYDIRECT.BG
Портативен ръчен скенер, който можете да носите винаги с Вас. С него можете да сканирате документи, снимки,
списания и всякакви други печатни и рекламни материали да ги съхранявате върху micro SD карта.
Скенерът има дисплей, на който ясно се вижда режима в който работи. Може да сканира цветно или черно-бели и с
резолюция 300 или 600 DPI. Освен това има индикация за успешно сканиране или грешка при сканирането. Всички
документи се записват в JPEG формат върху micro SD карта (която не е включена в комплекта) с максимален капацитет
от 32GB.
С бутона FORMAT можете бързо и лесно да форматирате картата, без да я поставяте в компютър.
Работи с две батерии AA 1.5V.
Вижте част от хитовия сериал "Под Прикритие", където главния герой използва скенер от SPY.BG:
http://obiavidnes.com/obiava/67845/rychen-skener---spydirectbg

Скрита камера в обемен датчик - SPYDIRECT.BG
Това е многофункционално устройство, скрито в имитация на охранителен обемен датчик. С него можете да записвате
аудио-видео файлове, да водите наблюдение в реално време или да го използвате като алармена система. Устройството
няма батерия и работи само, когато е включено в електрическата мрежа. По този начин можете да сте сигурни, че то
няма да спре точно в нужния момент. Камерата е оборудвана с дистанционно управление, с чиято помощ можете от
разстояние до 10 метра да контролирате всички функции на камерата. Направените записи се съхраняват на micro SD
карта (няма включена в комплекта)като максималния капацитет е 16 GB. Можете да избирате между два режима на
работа ръчен и "Детектор на движение". Имате възможност и да зададете дали да се презаписват най-старите
файлове или записа да спира, когато паметта се запълни.
Характеристики:
Формат - AVI 640х480 30fps
Размер на файла - около 15MB за минута
Работна температура - -10 до +50 градуса.
Размери - 103х60х29,5 мм
http://obiavidnes.com/obiava/67844/skrita-kamera-v-obemen-datchik---spydirectbg

Бебефон с камера - SD127 - SPYDIRECT.BG
С този бебефон ще имате непрекъсната видео и аудио връзка със стаята, в която спи вашето бебе.
Камерата е снабдена с удобна и стабилна щипка, с чиято помощ можете да я закрепите.
Вградените инфрачервени светодиоди Ви дават възможност да виждате с камерата и при пълна тъмнина на
разстояние до 5 метра.
Чувствителния микрофон ще Ви позволи да уловите и най-тихия звук. Камерата може да излъчва на всеки от
стандартните четири канала.
На 1.5 инчовия монитор можете да наблюдавате и чувате случващото се на разстояние от 30-40 м. при пряка видимост
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или до 20 м. при наличие на прегради. Захранването на камерата е с адаптер на 9V, а монитора има презареждаема
батерия, с индикация за "паднала" батерия.
Приемникът е снабден и с AV изход, като с кабел можете да включите сигнала към по-голям монитор.
http://obiavidnes.com/obiava/67843/bebefon-s-kamera---sd127---spydirectbg

Мини GSM подслушвател - SD128 - SPYDIRECT.BG
Уникален, стилен, непретенциозен, мултифункционален и класен е новият миниатюрен GSM подслушвател който ви
предлагаме да разгледате и да използвате в своите начинания.
.Единственото , което трябва да направите е да наберете номера на поставената в него SIM карта и слушате какво
става. С него можете и да изпращате SMS , с който да активирате и спирате гласова функция. Този подслушвател
може да бъде ползван и като най-обикновен мобилен телефон.
Плюса на това устройство е наличието на два бутона, които могат да се настроят да избират по един мобилен
телефон, след което можете да разговаряте с притежателя му. Има и SOS бутон, който при натискане ако изпаднете в
беда изпраща SMS с текст HELP и звъни на зададените предварително от вас два номера. Несъмнено функциите му го
превръщат в една много надеждна връзка за контрол и защита на вашите деца или възрастни роднини.
Въпреки малките си размери, режимът му на изчакване е 48 часа и над 1 час време за разговор,а когато батерията му
падне под 10% ви праща предупредителен SMS.Вие също можете да изискате от него такава информация по всяко време
, изпращайки му SMS .
Поради изключително малкия си размер ще се наложи да отрежете малка част от поставената вътре SIM карта .
SMS командите са :
HM1088******, която задава контакт N1,
HM2088****** - задава контакт N2,
превключването в режим на подслушване се извършва с написването на JY
активирането на гласовия контрол може да направите с изписването на GDM1
GDM2 пък спира гласовия контрол
MT – връща първоначалното състояние или така да се каже устройството започва да работи като телефон и
GDM3 – връща информация за заряда на батерията в проценти.
http://obiavidnes.com/obiava/67842/mini-gsm-podslushvatel---sd128---spydirectbg

Рекордер за безжични камери DVR14 - SPYDIRECT.BG
Този продукт е един много добър и функционален рекордер за безжични камери. Той е с много преимущества и функции, а
това е така защото с негова помощ можете да приемате сигнал от цели четири различни безжични камери и една
камера, предаваща по кабел. Трябва да знаете, че сигналът от тези камери може да се превключва ръчно от рекордера
или да обхождат периодично през интервал между 5 до 30 секунди, всеки един от каналите с които разполага. Това далеч
не е всичко което може тази джаджа, тя е снабдена и с детектор за движение, който пък може да бъде настройван
като чувствителност за определена чат от екрана и така да виждате по-ясно даден предмет или образ. Ако сензора
който притежава се задейства от движение, то може да реагира и да разполага с време за запис от 10 секунди преди
задействането му. Файловете които можете да записвате без проблем са аудио- видео или само отделни кадри по ваше
желание. Специфичното при записа на сигнала от камерите е, че файловете са с резолюция от 640х480, както и
регулируеми кадри от 1 до 30 fps. Те се съхраняват върху SD карта с максимален капацитет до 16 GB, а като интересна
информация трябва да знаете, че върху 4 GB карта можете да запишете около 3 часа видео с максимално качество или
над 24000 снимки, което е доста голямо количество информация, да не говорим за 16 GB карта с памет. Другите
специфики на това устройство са работната му температура, която е от -10 до 60 градуса и влажността от 20 до
80%. Тези параметри са съчетани и с компактните му размери от 146х105х23 милиметра.
http://obiavidnes.com/obiava/67841/rekorder-za-bezjichni-kameri-dvr14---spydirectbg

Рекордер за камери, предаващи по кабел, с дистанционно управление - SD129 - SPYDIRECT.BG
С този видео рекордер можете да наблюдавате в реално време и да записвате сигнал от две различни камери, като
сигнала се превключва ръчно или автоматично през интервал от 5 до 30 секунди. Записът може да се стартира ръчно или
чрез детектора за движение. Можете да настройвате зоната на действие и чувствителността на детектора, за да
постигнете оптималните за Вас резултати. Ако искате да пестите памет можете да настроите рекордера да записва
само снимки при задействане на датчика. Устройството има и изход за аларма, който можете да свържете към звукова
сигнализация и да превърнете рекордера в охранителна система. С дистанционното управление можете да
контролирате всички основни функции на рекордера. Записът се извършва на SD карта с максимален капацитет от 32
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GB. Видеофайловете са с размер 720х480 и от 5 до 30 кадъра в секунда. Работи с адаптер AC 220V/ DC 12V. Размери
130х95х24,5 мм.
http://obiavidnes.com/obiava/67840/rekorder-za-kameri-predavashti-po-kabel-s-distancionno-upravlenie---sd129---spyd

Видеорекордер за жични камери - SD130 - SPYDIRECT.BG
Сигналът ,идващ от двата различни видео източника на този видео рекордер могат да бъдат записани. Записът има два
режима на пускане - ръчно или автоматично. Рекордерът има настройващ се детектор на движение и с негова помощ ще
записвате само, когато пред обектива на камерата се появи някакво движение. Превключването на камерите става само
ръчно от предния панел на рекордера. От единия източник ще можете да записвате аудио и видео сигнал, докато от
другия източник ще можете да записвате само видео. Направения запис можете да гледате направо от рекордера на
свързан към него монитор. Трябва да знаете, че записа който прави е в два формата AVI и Mpeg4, а резолюцията на
картината е 640х480/30 fps. В комплекта който ви предлагаме няма памет, но устройството поддържа SD карти до 16
GB, което е доста голямо количество записи и се захранва с адаптер който може да бъде от 9 до 12 V DC.
http://obiavidnes.com/obiava/67839/videorekorder-za-jichni-kameri---sd130---spydirectbg

Бебефон куче - SPYDIRECT.BG
Камерата на този бебефон е скрита в плюшено куче. Така вашето бебе ще се забавлява, гледайки играчката, а Вие ще
можете да го виждате и чувате. Безжичната камера излъчва на един от следните канали CH1 - 2.414GHz, CH2 2.432GHz, CH3 - 2.450GHz, CH4 - 2.468GHz, като канала е фиксиран и не може да бъде променян. Сигнала, предаван от
камерата можете да следите на 1.8 инчов дисплей или да включите приемника към телевизора си, с включения в
комплекта кабел. Камерата се захранва с 9 V DC адаптер. Приемника е снабден с презареждаема литиево-йонна
батерия.
http://obiavidnes.com/obiava/67838/bebefon-kuche---spydirectbg

Подслушвател за GSM в универсален адаптер - SD133 - SPYDIRECT.BG
Лесен и практичен този подслушвател Ви дава възможност да слушате в реално време всеки разговор , проведен в
желаното от вас помещение. Голям плюс тук е , че не трябва да се съобразявате с батерия и период на слушане , а да го
ползвате 24 часа в денонощието . Подслушвателят няма никаква индикация ,че работи , дори за по - добро прикритие вие
можете да включите към него някой електрически уред , който напълно да заблуди хората в помещението
http://obiavidnes.com/obiava/67837/podslushvatel-za-gsm-v-universalen-adapter---sd133---spydirectbg

Бебефон с подвижна камера - SD131 - SPYDIRECT.BG
Подвижната камера на този бебефон Ви дава възможност да наблюдавате освен бебето и помещението наоколо. С
дистанционното управление можете да движите камерата във всички посоки - наляво, надясно до 270 градуса и нагоре,
надолу до 120 градуса. Десетте инфрачервени диода Ви дават възможност да наблюдавате детето си дори и при пълна
тъмнина и обхвата на тъмно е в рамките на 5 метра. Камерата може да излъчва на всеки от стандартните канали CH1
- 2.414GHz, CH2 - 2.432GHz, CH3 - 2.450GHz като превключването става с ключе на задния край на камерата. Можете
да гледате сигнала на 2,4 инчовия дисплей на приемника или да го включите към телевизор за по-добро наблюдение.
Камерата е снабдена с 9 волтов адаптер. Приемникът може да работи с четири алкални батерии от 1,5 V тип ААА (не
са включени в комплекта) или също включен в адаптер. Ако желаете да не безпокоите хората около Вас можете да
използвате включените в комплекта слушалки.
http://obiavidnes.com/obiava/67836/bebefon-s-podvijna-kamera---sd131---spydirectbg

GPS тракер с карта на Източна Европа / SD900 - SPYDIRECT.BG
GPS07 не е като останалите тракери. Чрез запаметената в него карта на Източна Европа имате възможност да
получите на своя JSM съобщение под формата на MMS с пълна информация на координатите на проследявания от вас
обект. Тракерът изпраща част от картата с местоположението на обекта. Тракерът действа и като Data logger.
Неговата вградена памет запазва информацията от изминатия маршрут и чрез софтуера да проследите къде е бил
обекта. Устройството може да изпълнява следните функции : двупосочна гласова комуникация, аларма при напускане на
зададена позиция, изпращане на данни чрез SMS, MMS или GPRS, SOS функция, набиране с натискане на един бутон на 5
предварително зададени телефона.
http://obiavidnes.com/obiava/67835/gps-traker-s-karta-na-iztochna-evropa--sd900---spydirectbg
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Тракер с вградена карта на Европа - SD47 - SPYDIRECT.BG
Можете да бъдете сигурни, че в която и част на Европа да се намира проследявания обект, Вие ще получите подробна
информация под формата на MMS. MMS-а ще съдържа отрязък от картата, с обозначено върху нея местоположението
на обекта. Програмирането на тракера е бързо и лесно, като можете да избирате между три възможности програмиране от компютъра, чрез SMS или чрез гласово набиране. Работи с литиево-йонна батерия от 3.7 V, с
капацитет 1100 mAh, която позволява 72 часа в режим на изчакване, 12 часа непрекъсната работа или 48 часа при
периодично изпращане на данните. Размерите му са 76 x 44 x 16 mm, а теглото около 85 g.
http://obiavidnes.com/obiava/67834/traker-s-vgradena-karta-na-evropa---sd47---spydirectbg

GPS Тракер Haicom - HI-604 - SD46 - SPYDIRECT.BG
Това е многофункционално устройство, което се нарежда сред най-съвременните GPS проследяващи устройства. Този
тракер дава възможност да следите обекта в реално време по един от следните начини: GPRS / SMS / DTMF. Чудесно
съчетание между най-новите технологии и достъпността. С GPS09 можете да следите или подслушвате всеки обект, в
световен мащаб в реално време върху картата. Потребителят може да види реалното местоположение от сайта на
Haicom, като се използва GPRS мрежата или чрез включения в комплекта проследяващ софтуер, директно на компютъра,
като се използва DTMF технологията. Тракерът има изключително силен магнит, с чиято помощ можете бързо и лесно
да поставите тракера на желания обект. Кутията на проследяващото устройство е водоустойчивa и можете да не се
притеснявате за работата му при неблагоприятни атмосферни условия. Батерията му с капацитет 5500 mAh Ви дава
сигурност, че няма да изгубите следата в най-важния момент. Със сензора за движение и изключително малката
консумация в режим на изчакване батерията може да изчаква с месеци. Размери 91х53х39 мм.
http://obiavidnes.com/obiava/67833/gps-traker-haicom---hi-604---sd46---spydirectbg

Захранващ кабел за GPS Тракер Haicom - HI-604 - SD45 - SPYDIRECT.BG
С помощта на този кабел ще можете винаги да сте сигурни, че тракера Ви ще е зареден и няма да изключи в най-важния
момент. Кабелът е с дължина 5 метра и можете да го включите направо в акумулатора или към някое електрическо
устройство от автомобила.
http://obiavidnes.com/obiava/67832/zahranvasht-kabel-za-gps-traker-haicom---hi-604---sd45---spydirectbg

Infrared Hunting Trail Camera DVR - SD45 - SPYDIRECT.BG
Infrared Hunting Trail Camera DVR - SD45 - SPYDIRECT.BG
http://obiavidnes.com/obiava/67831/infrared-hunting-trail-camera-dvr---sd45---spydirectbg

GSM подслушвател - SD44 - SPYDIRECT.BG
Миниетщрен подслушвател за GSM, всичко от което се нуждаете е този подслушватели и една СИМ карта за GSM на
кой да е мобилен оператор.
Поради малките размери е необходимо SIM картата да бъде отрязана от едната страна.
Устройството за подслушване е едно униклно по рода си изобретение на техниките за подслушване.
http://obiavidnes.com/obiava/67830/gsm-podslushvatel---sd44---spydirectbg

Камера скрита в очила - SD43 - SPYDIRECT.BG
Teзи очила(нямат диоптър) Ви осигуряват не само дегизировка, но и Ви позволяват спокойно да правите снимки с
резолюция 1200х960 или аудио-видео записи отново с тази резолюция и 30 кадъра в секунда. Направените записи се
запазват върху micro SD карта, която не се включва в комплекта. Максималния размер на картата може да е 8 GB.
Устройството се разпознава от различни операционни системи, така че не е необходимо да инсталирате драйвери.
Качването на готовите записи на вашия компютър се осъществява с помощта на предоставения кабел. Времето,
необходимо за зареждане на батерията е 2 часа, а това за запис е приблизително 1 час.
http://obiavidnes.com/obiava/67829/kamera-skrita-v-ochila---sd43---spydirectbg

Безжична микро клавиатура - SD42 - SPYDIRECT.BG
Безжичната микро клавиатура която ви предлагаме е един много лесен за употреба и инсталация продукт. Освен всички
екстри които съчетава в себе си, тя е и наистина много миниатюрна на размер само 100х60х12 милиметра, а и много
подходяща за работа с компютър или при представянето на различни презентации от разстояние и то никак не малко.
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Преимуществата на микро клавиатурата са и, че има лазерно фенерче, което позволява голяма прецизност по време на
работа. За още по-голяма простота и ваше улеснение, подредбата на клавишите е вид QWERTY, за още по-пълна
функционалност.
http://obiavidnes.com/obiava/67828/bezjichna-mikro-klaviatura---sd42---spydirectbg

Bluetooth мини клавиатура - SD41 - SPYDIRECT.BG
Макар и малка по размери тази клавиатура Ви позволява да работите лесно и удобно с компютъра. Подходяща е за
презентации, като разполагате и с лазерно фенерче, което да използвате като показалка. Мощността на излъчване
позволява използването на разстояние до 10 метра от приемника. За затъмнени помещения клавиатурата има и
подсветка. Разполага с вградена презареждаема литиево-йонна батерия. Размери: 150х57х12.5 мм.
http://obiavidnes.com/obiava/67827/bluetooth-mini-klaviatura---sd41---spydirectbg

Wireless мини клавиатура - SD40 - SPYDIRECT.BG
Wireless мини клавиатура е така да се каже последният вик на модата при интернет технологиите. Тя е супер, малка
150х57х12 милиметра на размери, много удобна и компактна и многофункционална. С нея се работи много лесно, а за да я
свържете с компютър е необходимо само да поставите приемника в USB порта на компютъра, което никак не е сложно.
От тук на сетне, приемника автоматично се разпознава от операционната система и веднага е готова за използване и
прецизна работа. Интересното при този продукт е, че тя е напълно функционална, а подредбата на клавишите и е тип
QWERTY, като има и touchpad и лазерна показалка. Важното което трябва да знаете е, че връзката между нея и
приемника се осъществява в честотния диапазон от 2.4 GHz, като при мини камерите и рекордерите. Разстоянието, на
което можете да я използвате прецизно и качествено е 10 метра, а захранването и е от вградена литиево- йонна
батерия.
http://obiavidnes.com/obiava/67826/wireless-mini-klaviatura---sd40---spydirectbg

Ловна камера - SD39 - SPYDIRECT.BG
Тази камера е подходяща за заснемане на птици и диви животни в естествената им среда. Поставена е в оцветена в
маскировъчни цветове херметическа кутия и има колани за завързване за дърво.
Характеристики:
Режим на работа: снимки и видео, цветни през деня и черно-бели през нощта.
Резолюция: 8 MP за снимките и 640х480 AVI за видеото.
Подсветка: 48 инфрачервени диода.
Дата и час на записа.
Вграден 2.4 инчов дисплей за прегледа на записите на място.
Запис на SD карта.
Настройка за детектора за движение - от 1.5 до 14 м.
Захранване: 6 бр. батерии от 1.5V (не са включени в комплекта).
Индикатор за ниско ниво на напрежението на батериите.
http://obiavidnes.com/obiava/67825/lovna-kamera---sd39---spydirectbg

Скрита камера в дамски часовник 4GB - SD38 - SPYDIRECT.BG
Камерата,която е скрита в този елегантен часовник има следните режима на работа: може да записвате аудио-видео
файлове в AVI формат и резолюция 640х480 с 30 кадъра в секунда,аудио във WAV с 64 kbps, 8 kHz, моно или снимки в JPG
формат с 1600х1200 пиксела.Устройството разполага с вградена литиево-йонна батерия,която може да презареждате
и да записвате около час и половина с нея.
С тази камера не е необходимо да инсталирате каквито и да било драйвери,за да свалите направените файлове на личния
си компютър ,тъй като тя се открива от операционната система.Вградената карта памет е 4GB.
http://obiavidnes.com/obiava/67824/skrita-kamera-v-damski-chasovnik-4gb---sd38---spydirectbg

Камера, скрита в handsfree 4 GB - SD37 - SPYDIRECT.BG
Едно обикновено наглед хендсфри, което може да ползвате в разговор по мобилния си телефон, докато шофирате или
дори вървите. Не, това не е точно каквото изглежда. В устройството всъщност има хитро замаскирана скрита камера,
която ще направи за вас истински чудеса – аудио-видео файлове, снимки, разговори на тайни места. И всичко това съвсем
тайно без обекта на вашите записи да се усети.
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С камерата се работи много лесно, като снимките са с резолюция 1280х1024 пиксела, видео с 640х480/ 30 fps, или аудио с
128 kbps, моно. Камерата разполага с вградена презареждаема литиво-йонна батерия и памет от 4 GB
http://obiavidnes.com/obiava/67823/kamera-skrita-v-handsfree-4-gb---sd37---spydirectbg

Скрит аудио рекордер в химикалка - 2GB - SD36 - SPYDIRECT.BG
Запишете разговорите по време на вашите бизнес срещи, лекции, лични срещи или пък разговор с втори човек и то без
другият да заподозре абсолютно нищо! Записът се стартира с натискането на едно малко копченце, и с него се спира.
Напълно замаскирано и незабележимо.
Паметта на тази химикалка аудио рекордер е вградена и е с капацитет от 2GB. Направените записи са в стандартния и
четим на всеки компютър, WAV формат, а качеството е 32 kbps, 8 kHz, моно.
http://obiavidnes.com/obiava/67822/skrit-audio-rekorder-v-himikalka---2gb---sd36---spydirectbg

Адвокат
Юрист в България със добър адвокатски стаж, предлагащ юридически услуги. Консултантски услуги за индивидуални и
корпоративни клиенти. Услуги за юридически лица в различни клонове на българското право. Адвокати по гражданско
право. Адвокатско представителство при дела във Върховния касационен съд, а също и в различните окръжни съдилища в
България. Услуги за юридически лица в различни сфери на българското право.
http://obiavidnes.com/obiava/67821/advokat

Скрита камера в закачалка за дрехи - SD35 - SPYDIRECT.BG
Това е едно много практично устройство, което ще бъде вашите очи и уши, където и когато не можете да присъствате.
За да минимизирате риска от кражби или злоупотреби, монтирайте тази закачалка в своето антре или в това на офиса
си. В закачалката има скрита камера, която ще улови всяко движение в ясна и висококачествена картина.
Монтира се, както и обикновена закачалка – с винтове или пък с двойно лепящата лента, намираща се в комплекта.
Веднъж монтирана на стената заедно със стойката си, ще можете лесно да откачате само камерата, за да направите
преглед на записаните файлове. Няма вградена памет, но има слот за карти MicroSD памет, като максималния
капацитет може да е 16 GB.
Поради факта, че се поставя на място, на което не винаги може да минават хора, производителите на камерата дават
възможност за работа в два режима - ръчен и с детекция на движение. Така винаги, когато някой мине покрай нея, тя ще
се задейства и съответно след като няма движение ще спре да снима, за да спести от захранването. Операционната
система автоматично разпознава тази камера, затова нямате нужда от драйвери, за да прегледате записите на
компютъра си. Файловете са в AVI формат с резолюция 1280х960 и 30 кадъра в секунда. Вградената батерия позволява
около час и половина непрекъснат запис.
http://obiavidnes.com/obiava/67820/skrita-kamera-v-zakachalka-za-drehi---sd35---spydirectbg

Портативен заглушител - SD34 - SPYDIRECT.BG
Чрез този вид заглушително устройство може да предотвратите проследяването от всички мобилни оператори,
включително и от безжични устройства : безжични камери, Wi – Fi мрежата и др. Заглушителят притежава литиево –
йонна батерия, която може да се презарежда посредством адаптер от електричната мрежа, както и чрез зарядно за
лек автомобил ( включени са в комплекта ). Портативното устройство за заглушаване е снабдено с микро –
превключватели, чрез които да регулирате действието в даден обхват. Радиусът на действие на заглушителя е около 5 –
20 метра.
Честота на действие :
Wifi / Blue Tooth/wireless video – 2400-2500MHz ;
- DCS/PHS – 1805-1930MHz ;
- CDMA/GSM - 860-970MHz ;
http://obiavidnes.com/obiava/67819/portativen-zaglushitel---sd34---spydirectbg

Ловна камера 12MP - SD33 - SPYDIRECT.BG
Този продукт Ви помага да заснемате животни в тяхното естествено местообитание.Благодарение на защитната
окраска камерата може да снима без да бъде забелязана.Устройството работи отлично както през светлата ,така и
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през тъмната част на денонощието ,което се дължи на 54 инфрачервени диода.След като записа е направен можете да
го прегледате на 2.5 инчовия дисплей.
Характеристики на камерата :
Снимките могат да са с различни пиксели 2560х1920/3264х2448/4024х3024 ,а видеото е с : 640х480.
Записът се осъществява върху SD карта ,чиито максимален размер може да е 32 GB.
Камерата разполага с датчик за движение,които се регулира - от 1 до 25 метра и презареждаема литиево-йонна
батерия 2Ah.
http://obiavidnes.com/obiava/67818/lovna-kamera-12mp---sd33---spydirectbg

Устройство за променяне на гласа - SD32 - SPYDIRECT.BG
С този уред можете да променяте гласа в няколко различни режима. С бутоните можете да избирате режим на
работа,а с потенциометъра, отстрани на устройството можете да променяте силата на звука. Допрете или залепете
за телефона едната страна на уреда (страната с кръглата лепенка) и говорете от другата страна. Работи с батерия
от 9V, която не е включена в комплекта.
http://obiavidnes.com/obiava/67817/ustroystvo-za-promenyane-na-glasa---sd32---spydirectbg

Подслушвателно устройство с гласов контрол през GSM мрежата - SD31 - SPYDIRECT.BG
С размери 43х32х14 милиметра това подслушвателно устройство използва GSM мрежата нa мобилните оператори и с
него можете да подслушвате помещението, в което е поставено. Чувствителният микрофон може да улови всички звуци
в радиус от пет метра. Този модел разполага с гласов контрол , който може да го превърне и в мини алармена система.
Презареждаемата литиево- йонна батерия позволява от 5 до 10 дни е режима на готовност .
http://obiavidnes.com/obiava/67816/podslushvatelno-ustroystvo-s-glasov-kontrol-prez-gsm-mrejata---sd31---spydirectb

Скрита камера в ръчен часовник - SD30 - SPYDIRECT.BG
Стилен подарък, който изпълнява няколко функции – напълно в духа на мъжките желания. Освен, че изпълнява съвсем
съвестно първоначалното си предназначение, той ще направи и качествено видео и ясни снимки. Има няколко режима на
работа. Заснемете важно за вас видео със звук, което се записва в AVI формат, който ще може да възпроизведете със
всеки плейър. Освен това вече няма нужда да носите и голямата торба с фотоапарата, защото този часовник ще прави
снимки на вашите важни моменти - събирания, кръщене, сватба, спортно събитие, концерт и др., докато си стои на
китката ви. Снимките са в JPEG формат, а звукът, който също може да запишете е в WAV формат.
Може да използвате часовника и като уеб камера и/или флашка. Благодарение на своята вградена памет от 4 GB няма да
се налага да слагате и махате карти, да се притеснявате, че ще загубите ценна информация и да забравите къде сте
записали даден файл. Разпознава се автоматично от всички операционни системи.
Когато решите да го ползвате като уеб камера, трябва да инсталирате драйверите от приложения инсталационен диск.
Видео: AVI, 640x480, 30 fps
Снимки: JPEG, 1600х1200 пиксела
Аудио: WAV, 192 kbps, 24 kHz, моно
http://obiavidnes.com/obiava/67815/skrita-kamera-v-rychen-chasovnik---sd30---spydirectbg

Мини камера - SD29 - SPYDIRECT.BG
Тази камера , голяма колкото пакетче дъвки може да прави отделни снимки , аудио - видео файлове , както и да записва
звук в wav формат .Информация за режима на работа е малък светлинен диод , който ви дава индикация за режима й в
момента . Записите се съхраняват върху MicroSD карта ( няма включена карта в комплекта), които после можете да
прегледате на вашия компютър . Мини камерата можете да ползвате и като web камера , нужно е само да инсталирате
диска с драйвери , които получавате в комплекта .
Tехнически характеристики
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Видео е в AVI формат с резолюция 640х480, 25 кадъра в секунда,
Снимките - JPG, 1600x1200 пиксела
Запис само в аудио файл е във wav формат, моно, с bitrate 64 kbps.
Сензор - 1.3MP CMOS
Леща - 3.6 мм
Ъгъл на виждане - 60 градуса
Памет - външна до 8 GB MicroSD карта. 4 GB включена в комплекта.
Връзка с PC - през USB порт, не са необходими драйвери
Размери - 73 x 20 x 11 мм
Тегло - 19
http://obiavidnes.com/obiava/67814/mini-kamera---sd29---spydirectbg

Камера скрита в химикалка с детектор за движение -SD28 - SPYDIRECT.BG
Една химикалка, която има няколко много важни опции: прави аудио-видео записи и може да се ползва, когато има
движение , посредством детектора за движение. Гледайки я отстрани никога и никой не би се досетил дори, че това не е
обикновена химикалка, поради невероятното й прикритие. Аудио-видео записа се трансформира в стандартния AVI файл
с много добра резолюция на картината - 1280х960 пиксела и 30 кадъра в секунда. Снимките се правят с 8 MP, което е
резолюция от 3264х2448 пиксела.
И когато искате да прехвърлите всичко записано просто включвате химикалката, посредством нейният USB изход към
порта на компютъра и устройството ще бъде разпознато автоматично от всяка една операционна система.
Работи с карта-памет с капацитет до 16 GB
Химикал-камерата има и още функции. Ако ви трябва уеб-камера, с която да провеждате своите видео чатове трябва да
инсталирате драйверите от инсталационния диск, който е включен в комплекта.
В комплекта има още и USB кабел за зареждане на батерията, както и за пренос на файловете, а също и инструкция на
английски. Можете да използвате тази скрита камера около час и половина преди да падне батерията. Батерията е
презареждаема литиево-йонна .
http://obiavidnes.com/obiava/67813/kamera-skrita-v-himikalka-s-detektor-za-dvijenie--sd28---spydirectbg

Химикалка с детектор на движение - 4 GB - SD27 - SPYDIRECT.BG
Една химикалка, която има няколко много важни опции: прави аудио-видео записи и може да се ползва, когато има
движение , посредством детектора за движение. Гледайки я отстрани никога и никой не би се досетил дори, че това не е
обикновена химикалка, поради невероятното й прикритие. Аудио-видео записа се трансформира в стандартния AVI файл
с много добра резолюция на картината - 1280х960 пиксела и 30 кадъра в секунда. Снимките се правят с 8 MP, което е
резолюция от 3264х2448 пиксела.
И когато искате да прехвърлите всичко записано просто включвате химикалката, посредством нейният USB изход към
порта на компютъра и устройството ще бъде разпознато автоматично от всяка една операционна система.
Работи с карта-памет с капацитет до 16 GB
Химикал-камерата има и още функции. Ако ви трябва уеб-камера, с която да провеждате своите видео чатове трябва да
инсталирате драйверите от инсталационния диск, който е включен в комплекта.
В комплекта има още и USB кабел за зареждане на батерията, както и за пренос на файловете, а също и инструкция на
английски. Можете да използвате тази скрита камера около час и половина преди да падне батерията. Батерията е
презареждаема литиево-йонна .
http://obiavidnes.com/obiava/67812/himikalka-s-detektor-na-dvijenie---4-gb---sd27---spydirectbg

Камера скрита в дистанционно за аларма за кола - 4GB памет - SD26 - SPYDIRECT.BG
Една малка и много практична камера, която е скрита не къде да е, а в нещо толкова обикновено като дистанционно
управление за аларма за кола. Тя ви дава възможност да правите качествени аудио-видео файлове в стандартния AVI
формат. Резолюцията, в която снима видео е 720х480 пиксела, а отделните снимки прави с качествена резолюция от
1280х960 пиксела и формата JPEG.
Всичко заснето бива записано върху карта памет – 4 GB MicroSD, която влиза в комплекта
Захранването на устройството идва от вградена презареждаема литиево-йонна батерия, която дава време за
непрекъсната работа около 1 час. Батерията се зарежда напълно в продължение на около 3-4 часа. В комплекта ще
намерите: мини USB кабел и инструкция на английски.
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http://obiavidnes.com/obiava/67811/kamera-skrita-v-distancionno-za-alarma-za-kola---4gb-pamet---sd26---spydirectbg

GSM подслушвател в батерия - SD25 - SPYDIRECT.BG
Мобилните телефони са толкова навлезли в нашия живот, че една батерия за мобилен телефон, поставена някъде, няма
да събуди никакво подозрение. Тази батерия обаче е подслушвателно устройство, използващо GSM мрежата на
мобилните оператори. Поставете СИМ карта в "батерията", наберете номера и можете да послушвате всичко, което
се говори около устройството. Подслушвателят работи с картите на всички мобилни оператори. В комплекта НЕ е
включено универсално зарядно устройство.
http://obiavidnes.com/obiava/67810/gsm-podslushvatel-v-bateriya---sd25---spydirectbg

Химикалка-камера 4 GB - SD24 - SPYDIRECT.BG
Това устройство е изключително удобно и лесно за използване ,тъй като с него може да запишете само аудио-видео
записи.Активирането и деактивирането й се извършва като натиснете и задържите бутона .След включването на
устройството леко натискане на бутона стартира запис,а повторно натискане го прекратява.Камерата прави AVI
файлове з резолюция 1280х960,30 кадъра в секунда върху вградената памет .Вие можете да употребявате продукта и
като web камера.
http://obiavidnes.com/obiava/67809/himikalka-kamera-4-gb---sd24---spydirectbg

zebra-online.com
Нашият магазин zebra-online.com е с един от най-развитите каталози на дамски и мъки обувки в най-разнообразни модели
и номера. освен обувки ние предлагаме и всякакви видове чанти.
http://obiavidnes.com/obiava/67808/zebra-onlinecom

Ендоскоп - SD23 - SPYDIRECT.BG
Този ендоскоп с малки размери, включващ мини камера и гъвкава тръба ще ви помогнат да видите всичко и на много
труднодостъпни места. Може да го ползвате и на влажни места, тъй като тръбата и камерата са водоустойчиви.
За да прехвърлите и разгледате направените кадри на вашия персонален компютър трябва да инсталирате софтуер от
дадения инсталационен диск и да включите кабела в USB порта. За да направите стоп кадри е необходимо да натиснете
даден бутон, намиращ се на ръкохватката. Към комплекта е включен и куфар за лесна преносимост на устройството.
Специфика :
Дължина на гъвкавата тръба - 63 см.
Дължина заедно с ръкохватката - 88 см.
Дължина на USB кабела - 2 м.
Диаметър на тръбата - 9 мм.
Диаметър на камерата - 14 мм.
Размер на видеото – 640х480.
http://obiavidnes.com/obiava/67807/endoskop---sd23---spydirectbg

Камера в гъвкава тръба с увеличение - SD22 - SPYDIRECT.BG
Тази камера ви дава възможност на приложите софтуерно увеличение с натискане на бутона от ръкохватката.
Включете в USB порта на компютъра и можете да наблюдавате. Има 5 степени на увеличение с бутона и плавен зум, ако
се използва софтуера от инсталационния диск. Ако не инсталирате софтуера камерата ще се разпознае автоматично
от операционната система и можете да я ползвате през Windows explorer-a, но няма да можете да използвате
допълнителните функции като увеличение и снимки. Камерата има ярки диоди, за да можете да я използвате в слабо
осветени места. Силата на светлината се регулира от ръкохватката. Диаметъра на камерата е 11.2 мм, размера на
тръбата заедно с ръкохватката - 120 см, а дължината на USB кабела е 2 м. Ъгъла на видимост е 54 градуса,
минималното фокусно разстояние 6 см, а видеото е 640х480.
Има три помощни накрайника и удобен пластмасов куфар.
http://obiavidnes.com/obiava/67806/kamera-v-gyvkava-tryba-s-uvelichenie---sd22---spydirectbg
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Водоустойчив ендоскоп - 10 метра - SD21 - SPYDIRECT.BG
Този практичен и водоустойчив ендоскоп с дължина 10 м ще ви е от полза при изследване на тръби и всякакви
труднодостъпни места,намиращи се на голямо разстояние. Единствено от вас се изисква да го включите в USB порта на
вашия персонален компютър и да гледате направеното видео с резолюция 640х480 пиксела. При места с ниска осветеност
ще ви помогнат светоидите, с които е снабдена камерата.
Специфика :
Диаметър на камерата - 15 мм.
Сензор - 1/6 CMOS.
Резолюция - VGA 300 к pixels
http://obiavidnes.com/obiava/67805/vodoustoychiv-endoskop---10-metra---sd21---spydirectbg

GPS приемник - SD20 - SPYDIRECT.BG
С помощта на този GPS приемник ще можете да определяте координатите на дадения обект с голяма точност надморска височина, часово време, разстояние, скорост. Можете да задавате до 16 точки (POI), като след това GPS
устройството може да ви отведе на желаните от вас координати, показвайки правилната посока. Така може да
откриете личния си автомобил на голям паркинг например или да го ползвате за други определени от вас цели. GPS
приемника има батерия с капацитет 390 mAh, с която устройството може да работи около 10 часа. С точност до около
10 метра за дадена позиция и 0, 1 м /секунда за скорост. Размери : 65х52х21 мм.
http://obiavidnes.com/obiava/67804/gps-priemnik---sd20---spydirectbg

GPS приемник и Data logger - SD19 - SPYDIRECT.BG
Това комбинирано устройство ще е от голяма полза за всички, които обичат да пътуват на различни места. Този уред
има няколко важни за вас функции. Само с натискане на един бутон имате възможност да запаметите позицията си в
даден момент и след това да последвате посоката, определена от осем диода и така да се върнете на съхраненото от
вас място. GPS приемника притежава вграден bluetooth, който може да свържете към разнообразни PDA и смартфони.
Когато инсталирате дадения софтуер ( включен е в цената на комплекта ) ще ви се предостави възможност да зададете
координати на вашите снимки. Само с още едно превключване на бутон може да превърнете приемника в записващо
маршрута устройство (data logger). Когато данните са вече записани с помощта на софтуера може да проследите
маршрута на пътя, който сте изминали.
Размери : 70х28х20 мм.
http://obiavidnes.com/obiava/67803/gps-priemnik-i-data-logger---sd19---spydirectbg

Рекордер за жични камери SD18 - SPYDIRECT.BG
Този рекордер за жични камери е малко по-различен от другите които предлагаме, той е техника която не може да се
прикрие толкова добре поради необходимостта от жична връзка. С него може да записвате видео сигнала, предаван по
кабел от две камери, но не и аудио, звукът не е от преимуществата му. И той както и другите рекордери има
възможност за наблюдение на видеото на монитор, като естествено може да избирате един от двата канала или двата
едновременно с функцията "картина в картината". Файловете които приемате от двете камери се записват върху SD
карта, която е с максимален капацитет от 2GB, не е много голяма, но върши работа, а и когато паметта се запълни,
новите файлове се записват автоматично върху най-старите и така не се налага да сменяте различни карти с памет или
периодично да триете записите. Преимуществото на този рекордер е, че можете да избирате да записвате ръчно или
автоматично, при установяване на движение в обхвата на камерите. Като цяло той може да прави снимки в JPEG
формат с резолюция 640х480, както и видеозаписи във формат AVI 230х240. Размерите му са 115х80х31 милиметра, а
захранването се осъществява на 12V-во напрежение.
http://obiavidnes.com/obiava/67802/rekorder-za-jichni-kameri-sd18---spydirectbg

Видеорекордер SD16 - SPYDIRECT.BG
Този видео рекрдер е с по-малко функции, но определено е подходящ за наблюдение което не изисква камерите и рекордера
да не се виждат. Този модел е предназначен за приемане на сигнал само от една камера и то жична, така да се каже и
тук голяма роля играят кабелите. С него имате възможност да записвате и същевременно да наблюдавате на монитор
видео сигнал камерата, защото и той има изходи за монитор. За да правите записи и да преглеждате всичко в обхвата
на камерата ви устройството има слот за microSD карта на която можете да записвате и съхранявате сигнал голям до

Страница 36/142

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.09.2013

16 GB, но за целта трябва да си закупите и такава карта, защото тя не е включена в комплекта. Интересно е, че при
този продукт резолюцията на записания файл е 352х288 пиксела, а входния и изходния видео сигнал се включват на BNC
букса.
http://obiavidnes.com/obiava/67801/videorekorder-sd16---spydirectbg

Комплект – микро слушалка и предавател, скрит в портфейл - SD15 - SPYDIRECT.BG
Това е един уникален артикул с който разполагаме и който всеки от вас би пожелал да има в себе си. Представяме ви
комплекта състоящ се от микро слушалка и предавател скрит в портфейл. Този супер шпионски артикул е много ценен за
всеки който го притежава, защото с него вие можете да получавате информация, дори и когато не можете да ползвате
GSM комуникация. Трябва да знаем, че комплекта използва честотния обхват от 400 MHz, а връзката с него е много
лесна и надеждна. За да подслушваме какво става на мястото където се намира портфейла е необходимо само да
поставим слушалката от комплекта в ухото си и да слушаме. Интересното е, че портфейлът е оборудван с приемна
антена и индукционна бобина, за връзка със слушалката, а качеството и силата на приеманият от портфейла звук е
по-силен и ясен ако предавателя е по близо до приемника. Това което не бива да забравяме е, че приемника в портфейла
има две честоти и винаги трябва да знаем на коя от двете сме го оставили и това, че от едната на другата можем да
превключим с помощта на микро ключе което се намира на приемника. За да настроите слушалката и приемника трябва
да натиснете бутона SCAN и да включите на радио. Следващата стъпка която трябва да направите е да настоите
техниката на желаната честота с бутоните CH+ и CH-. След като сте направили всичко необходимо можете да
натиснете страничният бутон на радиото и да говорите. Максималното разстояние между предавателя и приемника е
в рамките на 1000 метра при пряка видимост.
http://obiavidnes.com/obiava/67800/komplekt--mikro-slushalka-i-predavatel-skrit-v-portfeyl---sd15---spydirectbg

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/67799/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
-установяване на биологични родители
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- събиране на данни
- намиране на лица и установяване на тяхното местонахождение.
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!
starinvestigator@gmail.com
тел.0885350440
http://obiavidnes.com/obiava/67798/detektivska-agenciya-star---0885350440

Вариофокална камера за видеонаблюдение KS-5030N, 420 TVL
Варифокална IR Камера KS-5030N,
36 бр. ф8 инфрачервени светодиоди за нощно виждане до 50 метра,
степен на влагозащитеност - IP66,
варифокален обектив 4 - 9 mm,
фокус и Зум, 3D стойка за монтаж,
алуминиев корпус, цвят графит,
работна температура- -20°С - +50°С
http://obiavidnes.com/obiava/67797/variofokalna-kamera-za-videonablyudenie-ks-5030n-420-tvl

Курс по португалски език за средно напреднали
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: 28. 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/67796/kurs-po-portugalski-ezik-za-sredno-naprednali

Счетоводни услуги от счетоводна кантора
Всяка една фирма има нужда от счетоводно обслужване. Някои собственици на фирми предпочитат да си наемат
счетоводител, а други които не могат да си го позволят или пък смятат за нерентабилно си наемат някоя от многото
счетоводни къщи на пазара.
Да откриеш някоя от измежду всичките счетоводни къщи, чиито услуги са наистина качествени и кантората има опит
в твоя сектор, може да бъде голямо предизвикателство понякога.
Счетоводна къща JJ&K разполага с опитни счетоводители. Тя е холандска собственост и дава гаранции за качеството
на услугите си. За повече информация относно кантората и нейните счетоводни услуги, посетете http://jjk.bg и
разгледайте Интернет страницата на фирмата.
Доверявайки се на счетоводна къща JJ&K Вие си осигурявате безпроблемно водене на фирменото счетоводство.
http://obiavidnes.com/obiava/67795/schetovodni-uslugi-ot-schetovodna-kantora

Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/67794/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-burzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67793/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Регистрация на фирми в София
Регихелп ООД е екип от млади и амбициозни юристи, които са се специализирали в сферата на фирменото право.
Предлагаме пълна гама от услуги по регистрация на фирма, промяна на вписаните обстоятелства, закриване, заличаване
и ликвидация на фирми. Ако искате създаването на вашето дружество да мине безпроблемно, ние сме правилния избор за
Вас. Посетете ни на място в нашия офис и ние освен, че ще регистрираме фирмата Ви, ще дадем отговор на всичките Ви
въпроси свързани с фирменото право.
http://obiavidnes.com/obiava/67792/registraciya-na-firmi-v-sofiya

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на 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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67791/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-burzikreditibg

Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67790/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67789/lesni-i-byrzi-krediti-na-burzikreditibg
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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
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/67788/nedelen-kurs-po-portugalski-ezik--nivo-a1

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67787/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-burzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредити 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: 0877999960;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67786/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-burzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67785/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-burzikreditibg
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Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67784/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на 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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67783/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-burzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67782/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-burzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67781/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на 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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; burzikrediti.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/67780/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-burzikreditibg

Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67779/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67778/lesni-i-byrzi-krediti-na-burzikreditibg

Лаптоп HP Compaq nc6910p- Intel Core 2 Duo T7500 (2x2,20Ghz) / 2GB RAM DDR2 / 120GB HDD /
DVD-RW – 279,00лв.
Лаптоп HP Compaq nc6910p- Intel Core 2 Duo T7500 (2x2,20Ghz) / 2GB RAM DDR2 / 120GB HDD / DVD-RW – 279,00лв.
Дисплей: 14.1" (35.81 см) 1280х800
Процесор: Intel Core Duo T 7500 (2x2,20Ghz) L2 4MB Cache
Рам памет: 2GB DDR2 SODIMM
http://obiavidnes.com/obiava/67777/laptop-hp-compaq-nc6910p--intel-core-2-duo-t7500-2x220ghz--2gb-ram-ddr2--12

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67776/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-burzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредити 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.
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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: 0877999960;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67775/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-burzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67774/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-burzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67773/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на 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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67772/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-burzikreditibg

Частен
детектив-Детективска
проблеми,издирвани личности

агенция

Фокс-изневери,фирмени

Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги
предлагани от високо квалифицирани частни детективи,
които са бивши служители на МВР с дългогодишен професионален опит !!!
Нашата агенция е спечелила завидна репутация за най- добро доказателство,
благодарение на професионализма,бързината и достоверността на събраните доказателства!!!
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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/67771/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-izneverifirmeni-tayni-biznes-problemi

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
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/67770/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks--profesionalizymbyrzinakorektnost-do

Детективски Услуги от Частен Детектив Иван Иванов- Изневярата и Предателството....
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
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биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;detective-fox@infojoker.bg
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/67769/detektivski-uslugi-ot-chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413-Услуги За Цялата Страна
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/67768/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413-uslugi-za-cyalata--strana

Страница 45/142

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.09.2013

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/67767/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-ravda-lozenec-pomorie-sozopol

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/67766/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

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/67765/detektivska-agenciya-diskret-ruse-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

Страница 46/142

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.09.2013

discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/67764/detektivska-agenciya-diskret-burgas-sinemorec-sozopol-pomorie

Френски език за средно напреднали
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/67763/frenski-ezik-za-sredno-naprednali

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/67762/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
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/67761/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
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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/67760/intenziven-kurs-po-italianski-ezik-v1

НЕДЕЛЕН КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
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/67759/nedelen-kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по норвежки език, първо ниво - А1, вечерен
Образователен център "Нови Хоризонти" Ви предлага вечерен курс от 18:30 часа по норвежки език за начинаещи - първо
ниво, А1. Курсът стартира на 17. септември 2013 г., а занятията ще се провеждат на адрес: София, бул. "Княгиня Мария
Луиза" 77, срещу МВР Дирекция "Миграция" и Главна дирекция "Гранична полиция". Учебниците, които се използват като
система за обучение са: "P
http://obiavidnes.com/obiava/67758/kurs-po-norvejki-ezik-pyrvo-nivo---a1-vecheren

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.
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0896 699 099
www.mipgroup.eu
http://obiavidnes.com/obiava/67757/hidrofoben-shperplat-megaplex

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/67756/tovarni-prevozi

товарен транспорт в София
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/67755/tovaren-transport-v-sofiya

Товарни превози с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/67754/tovarni-prevozi-s-bus

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/67753/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-
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РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/67752/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/67751/30-50-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/67750/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/67749/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив -Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
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-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/67748/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv--plovdiv

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

Детектив

Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/67747/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---burgasvarnanesebyrsvvlass

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
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-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/67746/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

VIP Инсайтинг интензивно дишане (IBI) 25 - 27.09.2013
ДИШАЙ И ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!
Заповядайте на:
25, 26 и 27 септември - 19 часа
МОЩНА ДИХАТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТЯЛОТО И ПСИХИКАТА И
РАЗКРИВАНЕ НА ПЪЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА
ЛИЧНОСТТА
Моля, желаещите да заявят участието си предварително, тъй като местата са ограничени!
Какво е InSighting може да прочете още по темата:
http://www.insighting.bg
http://www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/67745/vip-insayting-intenzivno-dishane-ibi-25---27092013

VIP Инсайтинг интензивно дишане (IBI) 25 - 27.09.2013
ДИШАЙ И ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!
Заповядайте на:
25, 26 и 27 септември - 19 часа
МОЩНА ДИХАТЕЛНА ТЕХНИКА ЗА
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ТЯЛОТО И ПСИХИКАТА И
РАЗКРИВАНЕ НА ПЪЛНИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА
ЛИЧНОСТТА
Моля, желаещите да заявят участието си предварително, тъй като местата са ограничени!
Какво е InSighting може да прочете още по темата:
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http://www.insighting.bg
http://www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/67744/vip-insayting-intenzivno-dishane-ibi-25---27092013

СЪВЕТ КЪМ КЛИЕНТИТЕ НА ДЕТЕКТИВСКИ АГЕНЦИИ
СЪВЕТ КЪМ КЛИЕНТИТЕ НА ДЕТЕКТИВСКИ АГЕНЦИИ
ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ – СЪВЕТИ
ЧАСТНИ ДЕТЕКТИВИ - СЪВЕТИ
Уважаеми клиенти,
Водени от емоцийте си често прибързвате с избора на детективи. Поради зачестилите оплаквания от клиенти за
детективи измамници Ние членовете на Детективската колегия Ви съветваме да обръщате внимание на следните неща
при избора си на детектив или детективска агенция :
1. Проверявайте дали детектива или детективската агенция разполага с офис, което гарантира, че ще Ви предложи
дискретна среща , а не по кафета и бензиностанций с което рискувате да бъдете измамени.
2. Изисквайте легитимация от детектива/ служебна карта с номер и и значка с номер / , за да знаете с кого говорите и
кой е той.
3. Проверявайте дали детектива или детективската агенция имат реален сайт в интернет ,където детайлно са
посочени не само услугите, а и подробни данни за контакти / адрес на офис имена и телефони /.
4. Проверявайте дали могат да Ви издадат необходимият платежен документ и да Ви предложат да подпишете
договор.
Обръщайки внимание на тези няколко съвета вероятността да попаднете на детективи измамници и да останете
излъгани се свежда до минимум.
ДЕТЕКТИВСКА КОЛЕГИЯ
http://obiavidnes.com/obiava/67743/syvet-kym-klientite-na-detektivski-agencii

ДА СЕЛЕКТ-ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ
Детективи СЕЛЕКТ. Издирване на длъжници, биологични родители, укриващи се лица. Доказване на изневяра и вина.
ВЗЕМАНИЯ. Фирмени разследвания . Съдействие при бракоразводни дела. БЕЗПЛАТНА консултация. ОБАДЕТЕ СЕ :
+359898599187 или [уеб сайт] ДИСКРЕТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!!!Агенция СЕЛЕКТ, предлага всички
детективски и правни услуги. Консултация с адвокат и психолог. Изневери, фирмени и лични проблеми. Издирване на лица,
наблюдение и видеозаснемане . Корекност и Дискретност. Екип от професионалисти, ще реши вашият проблем. . . тел.
+359898599187, +35924176265. . . detektivi_select@abv. bg
http://obiavidnes.com/obiava/66349/da-selekt-detektivska-agenciya

СЧЕТОВОДНА АГЕНЦИЯ "ПРИМА СЕЛЕКТ
І. Счетоводство:Цялостна организация на документооборота на фирмата и осчетоводяване съгласно действащата
нормативна база.Консултации за спазване на данъчното законодателство.Счетоводно отчитане на
ДДС.ИНТРАСТАТ.Съставяне на годишни и междинни финансови отчети.Изготвяне на годишна данъчна декларация и
статистически форми.Данъчна защита и участие при извършване на данъчни ревизии.ІІ. Персонал и ТРЗ:Изготвяне на
трудови договори, допълнителни споразумения към тях, трудови книжки.Изготвяне на ведомости за заплати и
граждански договори.Представяне на документи за НАП, декларации обр. 1 и обр. 6.Изготвяне и подаване на уведомления
по чл. 62 от КТ за регистрация на трудови договори.Обработка и подаване на болнични листове пред НОИ.ІІІ. Други
услуги:Ползване на електронен подпис за представяне на информация към НАП и НОИ.Електронно банкиране.Издаване на
фактури от името на клиента.Юридически консултации от правоспособен юрист
http://obiavidnes.com/obiava/67742/schetovodna-agenciya-prima-selekt

АСВ СЕЛЕКТ-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
ДОСЪДЕБНО И СЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ!!!! ИЗДИРВАНЕ И ПРЕГОВОРИ С ДЛЪЖНИЦИ
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И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ !!! [уеб сайт], или тел:+359895559353, +35924176265 Ние от АСВ Селект искаме да ви
предложим извънсъдебна и съдебна помощ при нежелание от страна на Ваши длъжници да заплатят просрочените си
задължения. Даваме преимущество на срещите "лице в лице" с длъжниците, както и индивидуалният подход към всеки
конкретен казус. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ " СЕЛЕКТ " е с предмет на дейност извънсъдебно събиране
на вземания, цесиране на задължения. Специалисти сме в издирването на укриващи се длъжници и лизингополучатели.
Агенцията се съобразява изцяло с особеностите на българското законодателство.
http://obiavidnes.com/obiava/65434/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

Eзикови курсове в Център за Образование и Наука ! ОТСТЪПКА !!!
С ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА имате възможност да изучавате над 10 езика - Английски, Немски,
Френски, Испански, Италиански, Гръцки, Турски, Руски и др. В рамките на курса с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешни системи на обучение, развиващи четирите ключови умения: за четене, слушане,
писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи
способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни,
вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално обучение,
изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. Възможност за разсрочено
плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
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/67741/ezikovi-kursove-v-centyr-za-obrazovanie-i-nauka---otstypka-

Курсове по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1-5 ниво в Център за Образование и Наука!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Английски
език за начинаещи и напреднали / 1 - 5 ниво/.В рамките на 100 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на Оксфордския университет – NEW HEADWAY , развиваща четирите
ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и
разговор в групи, развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник,
учебна тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас
време – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
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/67740/kursove-po-angliyski-ezik-1-5-nivo-v-centyr-za-obrazovanie-i-nauka

Стартира курс по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК за начинаещи ! С ОТСТЪПКА !
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Английски
език за начинаещи и напреднали / 1 - 5 ниво/.В рамките на 100 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
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преподаватели /филолози/ по успешната система на Оксфордския университет – NEW HEADWAY , развиваща четирите
ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и
разговор в групи, развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник,
учебна тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас
време – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
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/67739/startira-kurs-po-angliyski-ezik-za-nachinaeshti--s-otstypka-

СТАРТИРАТ Курсове по Немски език за начинаещи и напреднали!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Немски
език за начинаещи и напреднали / 1 - 4 ниво/.В рамките на 100 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение –THEMEN AKTUEL , развиваща четирите ключови умения:
за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
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/67738/startirat--kursove-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti-i-naprednali

СТАТИТАТ Курсове по Немски език за начинаещи и напреднали!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Немски
език за начинаещи и напреднали / 1 - 4 ниво/.В рамките на 100 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение –THEMEN AKTUEL , развиваща четирите ключови умения:
за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
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!
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/67737/statitat--kursove-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti-i-naprednali

СТАРТИРА Курс по компютърна грамотност за начинаещи !
Център за образование и наука МаксимА предлага на своите клиенти компютърно обучение WINDOWS, WORD, EXСEL,
INTERNET в 50 у.ч. Притежаваме висок стандарт на преподаване, съобразено със съвременните постижения в
компютърните технологии и осигурено от квалифицирани преподаватели в съвременна учебна база. Едно от нашите
преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни, вечерни и
съботно-неделни занятия. Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет
на обучение и ангажираност. Качествено обучение с висока ефективност и трайни резултати. Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67736/startira-kurs-po-kompyutyrna-gramotnost-za-nachinaeshti-

"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
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67735/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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

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/67734/detektivska-agenciya-star-0885350440

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
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http://obiavidnes.com/obiava/54833/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

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/67733/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/67732/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/67731/detektivska-agenciya-star-0885350440

17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 5721 N2802 двуядрен Intel™ Core i7 3517U 1.9/3.0GHz
17.3" (43.94 cm) DELL Inspiron 5721 N2802 двуядрен Intel™ Core i7 3517U 1.9/3.0GHz, FULL HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 8730M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.73kg, 2г. NBD гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/67730/173-4394-cm-dell-inspiron-5721-n2802-dvuyadren-intel-core-i7-3517u-1930g

Издирване на лица/Частен детектив Респект
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 и вземания .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/67729/izdirvane-na-licachasten-detektiv-respekt

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/67728/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/67727/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
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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/67726/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/67725/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

ДЕЗМОН ООД - Химическо чистене !
Ако вашата пералня не може да премахне дълбоките замърсявания, отговорът е ДЕЗМОН ООД - химическо чистене и
пране. Ние предлагаме перфектно качество на достъпни цени!
http://obiavidnes.com/obiava/67724/dezmon-ood---himichesko-chistene-

Заем оферта за България
Аз г-н Ю. Frank Yeoman притежават надеждна компания заем, аз предлагам по кредит при 3% за периода от 1 до 30yrs,
така че за повече информация, ако заинтересованите свържете с мен на моя имейл адреса, посочен по-долу за
по-нататъшни обработки
yeomanloanfirm@outlook.com
THANKS
http://obiavidnes.com/obiava/67723/zaem-oferta-za-bylgariya

"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
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67722/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/67721/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/67720/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/67719/sigurna-rabota
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Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67718/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-burzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67717/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на 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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67716/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-burzikreditibg

Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67715/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/67714/lesni-i-byrzi-krediti-na-burzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67713/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-burzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредити 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: 0877999960;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67712/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-burzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67711/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-burzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67710/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
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Само Срещу лична карта !
Одобрение до 30 минути !
Без скрити такси !
На равни месечни вноски ,
които се погасяват по банков път !
Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67709/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-burzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67708/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-burzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67707/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на 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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67706/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-burzikreditibg

Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67705/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg
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Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67704/lesni-i-byrzi-krediti-na-burzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67703/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-burzikreditibg

гоблени
Продавам гоблени с ДМС конци.Цена по договаряне.
За контакти: тел: 0889 17 29 67
http://obiavidnes.com/obiava/67702/gobleni

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредити 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: 0877999960;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67701/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-burzikreditibg

гоблени
Продавам гоблени с ДПС конци.Цена по договаряне.
тел: 0889 17 29 67
http://obiavidnes.com/obiava/67700/gobleni

Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
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Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67699/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-burzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67698/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на 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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67697/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-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 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.
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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
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67696/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67695/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-burzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67694/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на 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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67693/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-burzikreditibg

Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
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!
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Адрес:гр.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67692/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67691/lesni-i-byrzi-krediti-na-burzikreditibg

Контур Уелнес Клуб
KONTUR WELLNES е СПА център, където ще получите грижа за тялото и душата, презареждане на силите и доброто
настроение. Индийски масаж на глава, Класически масаж и арома масажи, Кранио-сакрална терапия, сауна,
детоксикиращ лимфодренаж, Етно масажи, антицелулитни масажи, Сайонджи масаж, Активен релакс, Гимнастика,
Възстановяване и баланс, Йога, Лицева козметика. Кратки програми или разточително дълги процедури. За
експериментаторите Тай, Хамам, Бали, Хавайски масажи, масаж със стъпала на тибетските монаси – Ашиацу,
Китайски. Хранителни режими. Адрес: София, кв. Манастирски Ливади, бул. България 90, телефон: 02 8549559, 0886
102942, www.kontur-wellness.com.
http://obiavidnes.com/obiava/67690/kontur-uelnes-klub

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67689/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-burzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредити 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: 0877999960;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67688/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-burzikreditibg
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Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67687/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-burzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67686/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

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/67685/30-50-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/67684/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
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познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/67683/30-50-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/67682/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/67681/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на 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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67680/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-burzikreditibg

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/67679/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%.
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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/67678/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/67677/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/67676/sigurna-rabota

Лаптоп ASUS ul30a- Intel Core 2 Duo SU7300 (3M Cache, 1,30GHz) / 4GB RAM DDR3 / 320GB HDD
/ 13,3” Widescreen - 420,00лв.
Лаптоп ASUS ul30a- Intel Core 2 Duo SU7300 (3M Cache, 1,30GHz) / 4GB RAM DDR3 / 320GB HDD / 13,3” Widescreen 420,00лв.
Дисплей: 13.3" HD LED / 16:9 (1366x768)
Процесор: Intel Core 2 Duo SU7300 (3M Cache, 1,30GHz)
Рам памет: 4GB DDR3 SODIMM
http://obiavidnes.com/obiava/67675/laptop-asus-ul30a--intel-core-2-duo-su7300-3m-cache-130ghz--4gb-ram-ddr3--

Езиково Обучение по схемата „Аз мога повече” в Интер Алианс Стара Загора
Център за Професионално Обучение Интер Алианс Стара Загора, е одобрен като Доставчик на обучение по Оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси" на ЕС 2007-2013год. по схемата "Аз мога повече", по следните езикови
обучения:
1. АНГЛИЙСКИ ЕЗИК /1 - 3 НИВО/
2. НЕМСКИ ЕЗИК /1-3 НИВО/
3. ФРЕНСКИ ЕЗИК /1-3 НИВО/
4. ИСПАНСКИ ЕЗИК /1-3 НИВО/.
Продължителност на обучението:по 100 учебни часа на ниво/общо 300 уч.ч за всеки език/.Интер Алианс е езиков център
с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.При нас работят квалифицирани и
опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език.
Предлагаме:дневни,вечерни и съботно-неделни групи,в удобно за Вас време. В края на обучението се издава удостоверение
за владеене на езика, по европейската езикова рамка.
За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470,
interalliance_stz@abv.bg, skype: interalliance_stz., http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67674/ezikovo-obuchenie-po-shemata-az-moga-poveche-v-inter-alians-stara-zagora

Целогодишно Езиково Обучение за деца в Интер Алианс
Център за Професионално Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага целогодишно езиково обучение за деца по
английски,немски,италиански и испански език. Продължителност на обучението 120 учебни часа. Обучението се
провежда 2 пъти седмично или през уикенда. Работим с ефективни системи, адаптирани към работа с ученици.
Обучението се води от квалифицирани и опитни филолози с индивидуален подход към всяко дете. Групи: 6-8 деца. В
учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и писменото владеене на
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езика.Възможност за разсрочено плащане. В края на обучението се издава удостоверение за владеене на езика, по
европейската езикова рамка.
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул. ”Цар Симеон Велики” №96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz, www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67673/celogodishno-ezikovo-obuchenie-za-deca-v-inter-alians

Детективска Агенция Фокс-Професионализъм,бързина,коректност, достоверност!
Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги
предлагани от високо квалифицирани частни детективи,
които са бивши служители на МВР с дългогодишен професионален опит !!!
Нашата агенция е спечелила завидна репутация за най- добро доказателство,
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/67672/detektivska-agenciya-foks-profesionalizymbyrzinakorektnost-dostovernost

Детективска Агенция Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
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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/67671/detektivska-agenciya-foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/67670/chastna-detektivska-agenciya-foksdeynostta-na-detektivska-agenciya-foks-se-izvyrsh

КВАРЦЛАЙН
Специализирана в производство на материали за подови системи за индустриални помещения е КВАРЦЛАЙН,
http://quartzline.bg. Полага подове с температурна устойчивост за месокомбинати, млекопроизводства и др. София, бул.
Овча купел 47, тел. +359 2 856 90 71.
http://obiavidnes.com/obiava/67669/kvarclayn

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - БУРГАС,НЕСЕБЪР,СВ.ВЛАС,СЛЪНЧЕВ
БРЯГ,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
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-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/67668/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---burgasnesebyrsvvlasslynchev

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - БУРГАС,НЕСЕБЪР,СВ.ВЛАС,СЛЪНЧЕВ
БРЯГ,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/67667/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---burgasnesebyrsvvlasslynchev

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
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-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/67666/detektivska-agenciya-inkognito-chasten-detektiv-plovdiv

Издирване на биологични родители/ Частен детектив Респект
Ако сте отгледани в приемни семейства или в социални домове и търсите начин да откриете своите биологични
родители-ние ще ви помогнем.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 и
вземания .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/67665/izdirvane-na-biologichni-roditeli-chasten-detektiv-respekt

Издирване на длъжници и вземания/ Частен детектив Респект
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 и вземания .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/67664/izdirvane-na-dlyjnici-i-vzemaniya-chasten-detektiv-respekt

Издирване на длъжници и вземания/ Частен детектив Респект
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 и вземания .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/67663/izdirvane-na-dlyjnici-i-vzemaniya-chasten-detektiv-respekt

Издирване на длъжници и вземания/ Частен детектив Респект
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 и вземания .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/67662/izdirvane-na-dlyjnici-i-vzemaniya-chasten-detektiv-respekt

Издирване на длъжници и вземания/ Частен детектив Респект
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 и вземания .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/67661/izdirvane-na-dlyjnici-i-vzemaniya-chasten-detektiv-respekt

ДА СЕЛЕКТ-ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ
Детективи СЕЛЕКТ. Издирване на длъжници, биологични родители, укриващи се лица. Доказване на изневяра и вина.
ВЗЕМАНИЯ. Фирмени разследвания . Съдействие при бракоразводни дела. БЕЗПЛАТНА консултация. ОБАДЕТЕ СЕ :
+359898599187 или [уеб сайт] ДИСКРЕТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!!!Агенция СЕЛЕКТ, предлага всички
детективски и правни услуги. Консултация с адвокат и психолог. Изневери, фирмени и лични проблеми. Издирване на лица,
наблюдение и видеозаснемане . Корекност и Дискретност. Екип от професионалисти, ще реши вашият проблем. . . тел.
+359898599187, +35924176265. . . detektivi_select@abv. bg
http://obiavidnes.com/obiava/67660/da-selekt-detektivska-agenciya

СЧЕТОВОДНА АГЕНЦИЯ "ПРИМА СЕЛЕКТ
І. Счетоводство:Цялостна организация на документооборота на фирмата и осчетоводяване съгласно действащата
нормативна база.Консултации за спазване на данъчното законодателство.Счетоводно отчитане на
ДДС.ИНТРАСТАТ.Съставяне на годишни и междинни финансови отчети.Изготвяне на годишна данъчна декларация и
статистически форми.Данъчна защита и участие при извършване на данъчни ревизии.ІІ. Персонал и ТРЗ:Изготвяне на
трудови договори, допълнителни споразумения към тях, трудови книжки.Изготвяне на ведомости за заплати и
граждански договори.Представяне на документи за НАП, декларации обр. 1 и обр. 6.Изготвяне и подаване на уведомления
по чл. 62 от КТ за регистрация на трудови договори.Обработка и подаване на болнични листове пред НОИ.ІІІ. Други
услуги:Ползване на електронен подпис за представяне на информация към НАП и НОИ.Електронно банкиране.Издаване на
фактури от името на клиента.Юридически консултации от правоспособен юрист
http://obiavidnes.com/obiava/64589/schetovodna-agenciya-prima-selekt

АСВ СЕЛЕКТ-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
ДОСЪДЕБНО И СЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ!!!! ИЗДИРВАНЕ И ПРЕГОВОРИ С ДЛЪЖНИЦИ
И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ !!! [уеб сайт], или тел:+359895559353, +35924176265 Ние от АСВ Селект искаме да ви
предложим извънсъдебна и съдебна помощ при нежелание от страна на Ваши длъжници да заплатят просрочените си
задължения. Даваме преимущество на срещите "лице в лице" с длъжниците, както и индивидуалният подход към всеки
конкретен казус. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ " СЕЛЕКТ " е с предмет на дейност извънсъдебно събиране
на вземания, цесиране на задължения. Специалисти сме в издирването на укриващи се длъжници и лизингополучатели.
Агенцията се съобразява изцяло с особеностите на българското законодателство.
http://obiavidnes.com/obiava/67659/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

0882551735 Довършителни ремонти***0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай pvc дограма и врати
с поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерални мазилки. -замазки. -зидария.
-бързо, корекно, разумни цени, гарантирано качество. -майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване
веднага.часно лице.0882551735 За контакт: МАЙСТОР-ЧАСНО ЛИЦЕ Тел: 0882551735
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Тел: 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/67658/0882551735-dovyrshitelni-remonti-

Подготовка за Кеймбридж Сертификати:FCE,CAE. В Интер Алианс!
Център за Професионално Обучение „Интер Алианс” Стара Загора Ви предлага Подготовка за Кеймбридж
Сертификати:FCE( First Certificate in English) и CAE(Certificate in Advanced English) по 100 учебни часа .Система на
обучение:Complete FCЕ-Това е изпит за хора с ниво над средното (upper-intermediate), коeто съответства на ниво B2 от
Общоевропейската езикова рамка.Система на обучение: Complete CAE-.Това е изпит за напреднали, който съответства
на ниво С1 от Общоевропейската езикова рамка При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и
успешни системи за преподаване на съответния език.Възможност за разсрочено плащане и отстъпки.
Нашият подход предвижда езиково обучение в малки групи между 4 и 8 човека.Така може да сте сигурни, че сте получили
личното внимание, необходимо за постигане на Вашите цели.Предлагаме както индивидуално обучение,така и
дневни,вечерни и съботно-неделни групи,в удобно за Вас време. Издаване на легитимно удостоверение, съгласно МОН. За
повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1 /В
масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел.042/ 60 53 63; 0895/ 622 470,
interalliance_stz@abv.bg , skype: interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg, http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67657/podgotovka--za-keymbridj-sertifikatifcecae-v-inter-alians

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/67656/30-50-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/67655/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
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http://obiavidnes.com/obiava/67654/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/67653/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/67652/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на 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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67651/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-burzikreditibg

"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:
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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
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67650/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 :
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
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0877 37 20 83
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67649/kupuvame-eood-ood-ad-ead-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
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67648/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67647/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-burzikreditibg
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Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67646/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на 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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67645/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-burzikreditibg

Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67644/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67643/lesni-i-byrzi-krediti-na-burzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/67642/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-burzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредити 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: 0877999960;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67641/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-burzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67640/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-burzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67639/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на 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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67638/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-burzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
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само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67637/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-na-burzikreditibg

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67636/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на 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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67635/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-burzikreditibg

Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67634/super-byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-na-burzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/60853/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv
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НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/53334/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
Лесни и бързи кредити на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67633/lesni-i-byrzi-krediti-na-burzikreditibg

Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/ блока на Нотариуса / 0879/32 35 35; 0879/37 32 32;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67632/byrzi-krediti-onlayn-ot-500-do-1000-lv-na-burzikreditibg

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. burzikrediti.bg
Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв. burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредити 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: 0877999960;
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67631/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-burzikreditibg

Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
Лесни и бързи пари Онлайн на burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
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Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.София
кв.Люлин 9 бл.963-партера /зад сградата на ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/
моб. 0879/37 32 32 ; 0879/32 35 35; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67630/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-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 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
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67629/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на 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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
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/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67628/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-burzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на 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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67627/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-burzikreditibg

Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Най-бързите кредити от 500 до 1000 лв на 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.София кв.Люлин 9, бл.963-партер
/зад ресторант „Адашите“/блока на Нотариуса/ 0879/32 35 35; 0879/37 32 32; burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67626/nay-byrzite-krediti-ot--500-do-1000-lv--na-burzikreditibg

Пречиствател на въздух с , йонизатор, озонатор и НЕРА филтър, с дистанционно управление
Пречиствател на въздух с , йонизатор, озонатор и
НЕРА филтър, с дистанционно управление
1. Използва принципа на изпускане на електрони под действието на
високо напрежение за получаване на отрицателни йони и активен кислород , посредством ултравиолетово лъчение бързо
унищожаващи бактерии, вируси, акари и други
микроорганизми, ефектно предотвратяват заболяванията предавани по въздушен път.
2. Неутрализира вредните газове, абсорбира и отстранява цигарения дим, а така също и други миризми, правейки въздуха
чист и свеж.
3. UV лъчението се използва за предотвратяване на разпространение на
заболяванията, като унищожава бактериите прихванати в НЕРА филтъра.
4. Вградения вентилатор с две степени на работа (за по-малки и
по-големи , за по-чисти или по-замърсени помещения) ускорява разнасянето на заредените частици в целия обем на
помещението.
5. Използването на специален въздушен филтър – двуслоен /един слой с
активен въглен и един слой с НЕРА филтър , гарантира захващането на частици с големина –
0.03микрона.
6. Комбинацията от UV лампа и HEPA филтър се счита за най ефективния метод за
премахването на алергени, вируси, миризми, лек прах и други твърди частици.
7. Ефективно прихваща много замръсители, в това число и летливи
органични съединения, миризми, цигарен дим и микроорганизми.
8 .Ново - възможност за озониране на вода
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За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/67625/prechistvatel-na-vyzduh-s--yonizator-ozonator-i-nera-filtyr-s-distancionno-upr

Ремонт на покриви - в цялата страна
.изграждане на нови покривни конструкции.
.преустройства на тавански помещения, капандури, табакери, тераси, навеси и гаражи.
.ремонт на стари керемиди с воалит, или полиестерно фолио метални керемиди.
.тенекеджиство и олуци обикновени и безшевни (тип американски)
.водосточни тръби-(алпинисти)
.обшиване на комини, капандури, бордове, палетни, калкани и др.
.хидроизолации с български и вносни материали.
.залепване на битумни керемиди върху OSB.
.отстранияване на течове .
.довършителни ремонти.
GSM:0888 432 962- MTEL
GSM:0897 288 268 -Globul
http://obiavidnes.com/obiava/67624/remont-na-pokrivi---v-cyalata-strana

Уред за сребърна вода
Уред за сребърна вода
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/67623/ured-za-srebyrna-voda

Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Фитнес уред от ново поколение, с ”ВИБРО ПЛЕЙТ” дори и Мадона извайва тялото си !
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
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намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
www.miramarket.net
http://obiavidnes.com/obiava/67622/vibro-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

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/67621/detektivska-agenciya-star-0885350440-burgas

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/67620/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
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- 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/67619/detektivska-agenciya-star-0885350440-plovdiv

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/67618/detektivska-agenciya-star-0885350440-varna

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/67617/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Детективска Агенция Дискрет-БУРГАС СИНЕМОРЕЦ СОЗОПОЛ ПОМОРИЕ
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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/67616/detektivska-agenciya-diskret-burgas-sinemorec-sozopol-pomorie

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/67615/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

ВИБРОКОЛАН с ТЕРМО ЕФЕКТ-VIBRO-SHAP
ВИБРОКОЛАН с ТЕРМО ЕФЕКТ-VIBRO-SHAP
VIBRO-SHAP - спортен колан с вибрации и термо - ефект - Вибриращ колан за бързо отслабване и идеална фигура.
Премахнете целулита,изгорете мазнините,облекчете болките в мускулите,освободете се от стреса и напрежението - с
колана за отслабване MONDIAL !
Цена на комплект MONDIAL - спортен колан с вибрации и термо - ефект : 85,00 лв
Цена на вибро тон - спортен колан с вибрации 65лв
Интернет магазини
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/67614/vibrokolan-s-termo-efekt-vibro-shap

PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ
PhotoBlocker
Спрей За защита от камерите на КАТ
По-голямата част от камерите използват силна светкавица за снимка на регистрационните номера на автомобилите.
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След като напръскате вашия регистрационен номер, с PhotoBlocker той произвежда мощни отблясъци, който се
отразяват обратно към камерата.
Това скрива образа на вашия регистрационен номер.
С PhotoBlocker спрей, правите регистрационния си номер невидимо за трафик камери но видим с просто око.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/67613/photoblocker--sprey-za-zashtita-ot-kamerite-na-kat

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/67612/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

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,
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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/67611/masajna-masajirashta-sedalka

Превоз на покъщнина,мебели,лични вещи,черна и бяла техника,офис обзавеждане,домашно
имущество с подходящи товарни автомобили.0877663995 / 0898874253 / 02/4890390
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи.Транспортни услуги без почивен ден. Цялостен или частичен пренос на
Вашето обзавеждане. Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Товарни превози с бордови микробуси и камиони с
дължина на товарната част до 4, 50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за
запазване цялостта на Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища,
квартири, офиси, магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за експресни доставки на
стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 / 0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Превози на товари, стоки, машини, оборудване. Транспортиране на мебели,
багаж, покъщнина. Превози до всяка точка на страната и Европа. Товарни коли с обем до 20 куб.м. и 2,5 тона полезен
товар. Възможност за експресни доставки. ПРЕВОЗИ ОТ ВРАТА ДО ВРАТА. Автомобилите са снабдени с GPS
навигация. Сигурност за вашите стоки и товари. Тел: 0877663995 / 0898874253 / 02/4890390 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/67610/prevoz-na-pokyshtninamebelilichni-veshticherna-i-byala-tehnikaofis-obzavejdanedoma

NETGEAR WNR612
NETGEAR WNR612, 150Mbps Wireless N Router, 2Port Switch
http://obiavidnes.com/obiava/67609/netgear-wnr612

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/67608/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/67607/sigurna-rabota

Продавам части за HP pavilion dv2000
Продавам клавиатура bottom base palrest охладител
TMDTL60HAX5DM и лентов кабел за HP pavilion dv2000
цени по споразумение

процесор AMD Turion 64 X2 Mobile laptop CPU TL-60

http://obiavidnes.com/obiava/67606/prodavam-chasti-za-hp-pavilion-dv2000

Продавам HP pavilion dv7-1451 nr на части
Продавам HP pavilion dv7-1451 nr на части 500gb hdd 4gb ram ddr2 всичко без дъното работи
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цени по споразумение
http://obiavidnes.com/obiava/67605/prodavam-hp-pavilion-dv7-1451-nr-na-chasti

!!!Промоционални цени до края на септември за профилактика на адрес - на лаптоп – 25 лв. и на
настолен компютър – 15 лв.
!!!Промоционални цени до края на септември за профилактика на адрес - на лаптоп – 25 лв. и на настолен компютър – 15
лв.
-------КОМПЮТЪРНИ услуги по домовете
Преинсталация и инсталация на Windows, Linux, Mac OS и OS по поръчка , гарантирано запазване на вашата
информация, експресно;
Ремонт на настолни компютри и лаптопи, подмяна и ремонт на неработещи компоненти;
Инсталиране всички програми , антивирусни и софтуер по поръчка;
Бързо отстраняване на софтуерни и хардуерни проблеми;
Профилактика компютри и лаптопи;
Възстановяне на файлове и данни от повреден лаптоп/компютър;
Възстановяване на данни и файлове от повредени носители: външен диск, хард диск, флаш памет, карти с памет и други;
Премахване на пароли за влизане в Windows;
Преодоляване на пароли за влизане в компютър/лаптоп;
Настройки мрежи и на Ваш адрес за кварталите: Свобода, Промишлена зона Илиянци, Надежда, Орландовци, Толстой,
Банишора, Обеля, Връбница, Военна рампа, Захарна фабрика, Фондови жилища, Триъгълника, Св.Троица
Посещение в дома или офиса става с предварителна заявка и точно посочен адрес
Предлагаме и абонаментно обслужване на компютри и лаптопи
http://obiavidnes.com/obiava/67604/promocionalni-ceni-do-kraya-na-septemvri-za-profilaktika-na-adres---na-laptop-

Компютърни услуги в дома и офиса
КОМПЮТЪРНИ услуги по домовете
Преинсталация и инсталация на Windows, Linux, Mac OS и OS по поръчка , гарантирано запазване на вашата
информация, експресно;
Ремонт на настолни компютри и лаптопи, подмяна и ремонт на неработещи компоненти;
Инсталиране всички програми , антивирусни и софтуер по поръчка;
Бързо отстраняване на софтуерни и хардуерни проблеми;
Профилактика компютри и лаптопи;
Възстановяне на файлове и данни от повреден лаптоп/компютър;
Възстановяване на данни и файлове от повредени носители: външен диск, хард диск, флаш памет, карти с памет и други;
Премахване на пароли за влизане в Windows;
Преодоляване на пароли за влизане в компютър/лаптоп;
Настройки мрежи и на Ваш адрес за кварталите: Свобода, Промишлена зона Илиянци, Надежда, Орландовци, Толстой,
Банишора, Обеля, Връбница, Военна рампа, Захарна фабрика, Фондови жилища, Триъгълника, Св.Троица
Посещение в дома или офиса става с предварителна заявка и точно посочен адрес
Предлагаме и абонаментно обслужване на компютри и лаптопи
!!!Промоционални цени до края на септември за профилактика на адрес - на лаптоп – 25 лв. и на настолен компютър – 15
лв.
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http://obiavidnes.com/obiava/67603/kompyutyrni-uslugi-v-doma-i-ofisa

"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
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/67602/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Предлагаме 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/67601/predlagame-inkubatori
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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
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/67600/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-haskovo

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-Пловдив
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
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Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/67599/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-plovdiv

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/67598/hidrofoben-shperplat-megaplex

"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
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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/67597/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Бургас,Несебър,Ямбол
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/67596/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---burgasnesebyryambol

Детективска Агенция Инкогнито - Частен Детектив - Бургас,Несебър,Ямбол
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/67595/detektivska-agenciya-inkognito---chasten-detektiv---burgasnesebyryambol

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/67594/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

ПРОМОЦИЯ ! Мини Компютър TRANSTEC SENYO 610 – 199,00лв.
Мини Компютър TRANSTEC SENYO 610
Процесор: T5550 (2x1.83Ghz) Core 2 Duo
РАМ памет: 2GB DDR2
HDD:
120GB SATA
Оптика:
DVD-RW
Интерфейс: DVI - 1x, TV(S-video) Port - 1x, USB 2.0 - 4x, IEEE-1394a - 1x, Audio Line Out - 1x, Audio Line In - 1x, RJ 45 - 1x;
Свързаност : Gigabit LAN Port - 10/100/1000
Wi-Fi:
ДА
Bluetooth: ДА
Размери:
171 x 225 x 42мм (Ш х Д х В)
Тегло:
1,3кг.
Гаранция: 3 месеца
ЦЕНА: 199,00лв
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НОВ ВНОС ОТ ГЕРАНИЯ !
Компактния дизайн, ниското тегло, прави Мини-Компютърчето TRANSTEC SENYO 610 предпочитан избор за много хора.
Въпреки малките размери, той е снабден с двуядрен процесор 5-та серия, 2GB РАМ памет и работи доста бързо. Също
така има вградена уаерлес карта за безжичен интернет, както и Гигабитов порт за жичен, вграден кардрийдър и 4-ри
USB-порта. В режим на работа е изключително тих, почти безшумен. Можете да го свържете директно към вашия
телевизор или монитор и да се насладите на възможностите му.
> Работят перфектно с Windows 7, Windows 8, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04 …
> Всички Mini PC TRANSTEC SY 610, предлагани от нас са с гаранция 3 месеца!
> Доставка до всяко едно населено място в България.
Контакти:
0899 83 94 82 - Глобул
0878 25 57 01 - Виваком
0887 93 28 85 - Мтел
http://obiavidnes.com/obiava/67593/promociya--mini-kompyutyr-transtec-senyo-610--19900lv

Лазерен принтер Lexmark E350d - 69,00лв.
Лазерен принтер Lexmark E350d - 69,00лв.
Интерфейс: Duplex, LPT, USB.
Автоматичен двустранен печат.
Технология на печат: Лазерен (черно-бял).
Резолюция на печат: 1200 x 1200 dpi.
Процсор: 366Mhz.
Памет: 32MB (Може да се увеличи при необходимост до 160MB)
Скорост на печат: 33 стр. А4 за минута.
Състояние: Перфектно !
Гаранция: 3 месеца
Цена: 69,00лв
> Доставка до всяко едно населено място в България.
Контакти:
0899 83 94 82 - Глобул
052 600 740 - Виваком
088793 28 85 - Мтел
http://obiavidnes.com/obiava/67592/lazeren-printer-lexmark-e350d---6900lv

Лазерен принтер Brother HL-5250DN + тонер касета - 79.00лв.
Лазерен принтер Brother HL-5250DN - 79.00лв.
Интерфейс: Duplex, LAN, USB.
Автоматичен двустранен печат.
Технология на печат: Лазерен (черно-бял).
Резолюция на печат: 1200 x 1200 dpi.
Памет: 32MB (Може да се увеличи при необходимост до 512MB)
Скорост на печат: 30 стр. А4 за минута.
Състояние: Перфектно !
Гаранция: 3 месеца
Цена: 79,00лв.
+Тонер касетz
0899 83 94 82 - Глобул
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052 600 740 - Виваком
088793 28 85 - Мтел
http://obiavidnes.com/obiava/67591/lazeren-printer-brother-hl-5250dn--toner-kaseta---7900lv

ПРОМОЦИЯ ! Мини Компютър TRANSTEC SENYO 610 – 199,00лв.
Мини Компютър TRANSTEC SENYO 610
Процесор: T5550 (2x1.83Ghz) Core 2 Duo
РАМ памет: 2GB DDR2
HDD:
120GB SATA
Оптика:
DVD-RW
Интерфейс: DVI - 1x, TV(S-video) Port - 1x, USB 2.0 - 4x, IEEE-1394a - 1x, Audio Line Out - 1x, Audio Line In - 1x, RJ 45 - 1x;
Свързаност : Gigabit LAN Port - 10/100/1000
Wi-Fi:
ДА
Bluetooth: ДА
Размери:
171 x 225 x 42мм (Ш х Д х В)
Тегло:
1,3кг.
Гаранция: 3 месеца
ЦЕНА: 199,00лв

НОВ ВНОС ОТ ГЕРАНИЯ !
Компактния дизайн, ниското тегло, прави Мини-Компютърчето TRANSTEC SENYO 610 предпочитан избор за много хора.
Въпреки малките размери, той е снабден с двуядрен процесор 5-та серия, 2GB РАМ памет и работи доста бързо. Също
така има вградена уаерлес карта за безжичен интернет, както и Гигабитов порт за жичен, вграден кардрийдър и 4-ри
USB-порта. В режим на работа е изключително тих, почти безшумен. Можете да го свържете директно към вашия
телевизор или монитор и да се насладите на възможностите му.
> Работят перфектно с Windows 7, Windows 8, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04 …
> Всички Mini PC TRANSTEC SY 610, предлагани от нас са с гаранция 3 месеца!
> Доставка до всяко едно населено място в България.
Контакти:
0899 83 94 82 - Глобул
0878 25 57 01 - Виваком
0887 93 28 85 - Мтел
http://obiavidnes.com/obiava/67590/promociya--mini-kompyutyr-transtec-senyo-610--19900lv

ПРОМОЦИЯ ! Мини Компютър TRANSTEC SENYO 610 – 199,00лв.
Мини Компютър TRANSTEC SENYO 610
Процесор: T5550 (2x1.83Ghz) Core 2 Duo
РАМ памет: 2GB DDR2
HDD:
120GB SATA
Оптика:
DVD-RW
Интерфейс: DVI - 1x, TV(S-video) Port - 1x, USB 2.0 - 4x, IEEE-1394a - 1x, Audio Line Out - 1x, Audio Line In - 1x, RJ 45 - 1x;
Свързаност : Gigabit LAN Port - 10/100/1000
Wi-Fi:
ДА
Bluetooth: ДА
Размери:
171 x 225 x 42мм (Ш х Д х В)
Тегло:
1,3кг.
Гаранция: 3 месеца
ЦЕНА: 199,00лв

Страница 100/142

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.09.2013

НОВ ВНОС ОТ ГЕРАНИЯ !
Компактния дизайн, ниското тегло, прави Мини-Компютърчето TRANSTEC SENYO 610 предпочитан избор за много хора.
Въпреки малките размери, той е снабден с двуядрен процесор 5-та серия, 2GB РАМ памет и работи доста бързо. Също
така има вградена уаерлес карта за безжичен интернет, както и Гигабитов порт за жичен, вграден кардрийдър и 4-ри
USB-порта. В режим на работа е изключително тих, почти безшумен. Можете да го свържете директно към вашия
телевизор или монитор и да се насладите на възможностите му.
> Работят перфектно с Windows 7, Windows 8, Ubuntu 12.10, Ubuntu 13.04 …
> Всички Mini PC TRANSTEC SY 610, предлагани от нас са с гаранция 3 месеца!
> Доставка до всяко едно населено място в България.
Контакти:
0899 83 94 82 - Глобул
0878 25 57 01 - Виваком
0887 93 28 85 - Мтел
http://obiavidnes.com/obiava/67589/promociya--mini-kompyutyr-transtec-senyo-610--19900lv

Отдавам под наем търговски обект
Отдавам под наем търговски обект, подходящ както за офис, така и за магазин.Лицев партер, санитарен възел, тухла,
14кв.м.
Гр.Бургас
ул”Ал. Стамболийски”66
цена: 180лв.
0879289435 Велева
http://obiavidnes.com/obiava/67588/otdavam-pod-naem-tyrgovski-obekt

Jurnal. bg - Всичко за всеки !
Ако си падате по нестандартни и интересни снимки от най-различни тематики в нашият портал Jurnal.bg ще намерите
всичко за всеки и най-важното: дотук със скуката!
http://obiavidnes.com/obiava/67587/jurnal-bg---vsichko-za-vseki-

Поръчай SEO одит за класиране !!
Сигурно има такива от вас, които не знаят какво SEO-одит? Той представлява цялостен анализ на сайта по основните
фактори, които определят неговото позициониране в страниците с резултати на търсачките.
http://obiavidnes.com/obiava/67586/porychay-seo-odit-za-klasirane-

ВЕЧЕРЕН ИТАЛИАНСКИ за НАЧИНАЕЩИ - 10.09.2013
Италика" стартира ВЕЧЕРЕН ИТАЛИАНСКИ за НАЧИНАЕЩИ - 10.09.2013 -вторник и четвъртък от
18.15чСистемата на обучение е Progetto Italiano 1 NUOVO. Курсът съдържа 70уч.ч/по 45мин/ цена - 308лв.След положен
финален тест , издаване на сертификат за завършено ниво. За информация и записвания - ул.В.Юго 1, ет.2, 0899 79 70 37
http://obiavidnes.com/obiava/67585/vecheren-italianski-za-nachinaeshti---10092013

ДА СЕЛЕКТ-ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ
Детективи СЕЛЕКТ. Издирване на длъжници, биологични родители, укриващи се лица. Доказване на изневяра и вина.
ВЗЕМАНИЯ. Фирмени разследвания . Съдействие при бракоразводни дела. БЕЗПЛАТНА консултация. ОБАДЕТЕ СЕ :
+359898599187 или [уеб сайт] ДИСКРЕТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!!!Агенция СЕЛЕКТ, предлага всички
детективски и правни услуги. Консултация с адвокат и психолог. Изневери, фирмени и лични проблеми. Издирване на лица,
наблюдение и видеозаснемане . Корекност и Дискретност. Екип от професионалисти, ще реши вашият проблем. . . тел.
+359898599187, +35924176265. . . detektivi_select@abv. bg
http://obiavidnes.com/obiava/67584/da-selekt-detektivska-agenciya
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АСВ СЕЛЕКТ-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
ДОСЪДЕБНО И СЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ!!!! ИЗДИРВАНЕ И ПРЕГОВОРИ С ДЛЪЖНИЦИ
И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ !!! [уеб сайт], или тел:+359895559353, +35924176265 Ние от АСВ Селект искаме да ви
предложим извънсъдебна и съдебна помощ при нежелание от страна на Ваши длъжници да заплатят просрочените си
задължения. Даваме преимущество на срещите "лице в лице" с длъжниците, както и индивидуалният подход към всеки
конкретен казус. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ " СЕЛЕКТ " е с предмет на дейност извънсъдебно събиране
на вземания, цесиране на задължения. Специалисти сме в издирването на укриващи се длъжници и лизингополучатели.
Агенцията се съобразява изцяло с особеностите на българското законодателство.
http://obiavidnes.com/obiava/67583/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

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/67582/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

Детективска Агенция Аякс Частен Детектив-РУСЕ СИЛИСТРА ВЕЛИКО ТЪРНОВО СВИЩОВ
ШУМЕН
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/67581/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

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/67580/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
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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/67579/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/67578/30-50-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/67577/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/67576/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

"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
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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/67575/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:
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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/67574/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

ТУРМАЛИНОВА ЛЕЧЕБНА ЯКА ** от 39 на 18 лв.
УНИВЕРСАЛНА ТУРМАЛИНОВА ЯКА СРЕЩУ
БОЛКИ ВЪВ ВРАТА, РАМЕНЕТЕ И ГЛАВАТА
При изготвяне на яката са използвани турмалинови кристали, постоянни магнити, бамбукови въглища и органичен
германий. Те са имплантирани в трислойна структура на специална тъкан, изградена от високо технологични полимерни
влакна. Яката идеално поддържа врата и главата и подпомага движението. Вградените високо активни елементи
отдават своето действие по време на използването на продукта.
Турмалиновата яка е предназначена за превантивна грижа и подобряване състоянието при схващане и напрежение в
областта на шията и раменете; шипове във врата, ревматизъм; шийна остеохондроза; проблеми с щитовидната жлеза;
проблеми със съня; простудни заболявания; болки в главата; загуба на концентрация и преумора.
Използването на яката нормализира функциите на остеобластите (клетки, образуващи костната тъкан),
възстановява ставите, между прешленните дискове и костната тъкан. Засилва устойчивостта на костите, стимулира
производството на синовиална течност и осигурява надеждно смазване на ставните повърхности. Носенето на яката
намалява износването на дисковете при шийната остеохондроза, подобрява състоянието и функциите на шийните
прешлени. Повишава еластичността на костно-ставните връзки, премахва мускулно напрежение, стрес, повишава
устойчивостта и издръжливостта на организма. Помага за по-бързо тонизиране на тялото и по-ефективно справяне с
умората, напрежението и стреса, и оказва общо-укрепващо действие върху организма. Особено подходяща за хора
работещи всекидневно на компютър.
СЪСТАВНИ ЕЛЕМЕНТИ:
- Турмалин
- Постоянни магнитни- 5 бр.
- Отрицателни йони
- Инфрачервена топлина
- Органичен германий
- Бамбукови въглища;
ПОДПОМАГА:
- Болка и схващане в областта на шията;
- Болки в раменете и горната част на гърба;
- Стрес, напрежение, тежка умствена работа;
. Шипове; ревматизъм; плексит;
- Главоболие, простуда, настинка, умора;
- Световъртеж;
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- Втрисане;
- Проблеми с кръвообращението;
- Сънливост;
- Проблеми с щитовидната жлеза;
- Хроничен тонзилит;
- Шийна остеохондроза;
- Особено подходящ за хора със заседнал начин на живот
и работещи с компютър.
ДОПЪЛНИТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ:
- Бърз загряващ ефект;
- Ефективно поддържа врата, главата и подпомага движението;
- Постоянно магнитно поле с оздравително действие върху акупунктурни точки
- Инфрачервена топлина за стимулиране на кръвообращението;
- Отрицателни йони за бърз възстановителен ефект.
Използването на яката води до постигане на бърз и траен оздравителен резултат. Препоръчително е да се постави на
голо в зоната на врата. След няколко минути се усеща загряващ ефект.
При употреба на турмалиновата яка е възможна появата на зачервяване и усещане за парене. Те са напълно нормално
явление и не пречат на кожата, като след сваляне на яката, бързо изчезват.
Препоръчителното време на първите сеанси е 5-10 мин. два пъти дневно. След 7 дни времето за един сеанс може да
достигне 10-15 мин. и да се поддържа такъв режим 3-4 месеца. След едномесечно прекъсване курсът може да се повтори
като се съблюдава същия режим.
Да не се използва при висока температура, открити рани на кожата, при бременни жени и малки деца. Бъдете
внимателни ако имате кожни алергии. Периодично изплаквайте яката на ръка с хладка вода, без перилни и миещи
препарати. Не я дръжте дълго време във вода, за да не нарушите нейните свойства. Не я извивайте на ръка! Да не се
суши със сешоар! Да се подсуши с кърпа и да се остави на хладно и проветриво място до окончателно изсъхване.
Произход: Китай
ЦЕНА: 18 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 3,80 лв., а на адрес 5,70 лв. и получаване
на следващия ден, а в селища без офис на Еконт таксата е 7 лв.
и получаване до 3 дни Ползва се такса с намаление -20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/67573/turmalinova-lechebna-yaka--ot-39-na-18-lv

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
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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/67572/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

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/67571/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibgsamo-za-vas-ot-500-do-1000-lvodob

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

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

ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста,
Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
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/67570/celutron-za-otslabvane--redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioter
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Никотинови лепенки за отказване на цигарите "Никопласт"
Никотинови лепенки за отказване на цигарите "Никопласт"
НИКОПЛАСТ е Трансдермална Никотинова Лепенка, която намалява симптомите на никотинова зависимост и
желанието за пушене.
Никотиновата лепенка е една от най-успешните никотин-заместващи програми.
Клиничните тестове показват 92% ефективност на метода.
НИКОТИН0-ЗАМЕСТВАЩО ЛЕЧЕНИЕ
Никотин–заместващото лечение акцентира на временното получаване на никотин /не по-дълго от осем седмици/ от
лицето, опитващо да откаже цигарите, в чист вид /не под формата на тютюн/, за да облекчи никотиновия глад,
съпътстващ отказването. През това време става постепенното адаптиране към живота на непушач.
Лепенката дава по–ниско, но относително постоянно ниво на никотин за времето, през което е поставен. Носи се 24
часа, след което се заменя с нова.
Пълният курс на лечение продължава два месеца, като през първите две седмици (максимум един месец) се използва цяла
лепенка, след което се преминава към половин лепенка.
Отказването от цигарите е трудно, но не и невъзможно!
Никотиновите лепенки са едно от най-ефикасните никотин-заместващи средства за отказване на цигарите.
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/67569/nikotinovi-lepenki-za-otkazvane-na-cigarite-nikoplast

Енергопестяващо ток
Енергопестяващо ток 19Kw
СПЕСТЕТЕ ДО 30% ОТ СМЕТКИТЕ СИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСТВО - НОВО ПОКОЛЕНИЕ УРЕДИ ЗА ИКОНОМИЯ НА ТОК " Intelligent Energy Saver " – едно интелигентно И НАПЪЛНО ЛЕГАЛНО решение за икономия на електрическа енергияпо германска технология !
Устройството е ефективно и достатъчно за голям апартамент, малък хотел, ресторант и др.
със сумарна мощност на електросъоръженията до 15 kW. Произход :
Китай Гаранционен срок:12 месеца!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/67568/energopestyavashto--tok

Детективска агенция "Стар"-0885350440 Варна Бургас София 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
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- 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/67567/detektivska-agenciya-star-0885350440-varna-burgas-sofiya-plovdiv

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/67566/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/67565/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
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- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/67564/detektivska-agenciya-star-0885350440

"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/67563/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas
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GSM Сервиз
GSM Сервиз
Ремонт и разкодиране iphone, ipad, ipod, htc, blackberry, samsung, nokia, sonyericsson, LG, motorola, dell,
zte,huawei,vodafone,alcatel.
тъчскрийн iphone,ipod,BG меню,флашвне,jailbreak iphone,ipod,ipad,дислпей,лентови кабели,панели,букси,слушалки;
Продажба на батерии,зарядни устройства,кабели за данни,електронни цигари ,никотинова течност и консумативи;
Ремонт на електронни цигари;
Ремонт sony psp, sony playstation,ipod, mp3, mp4, GPS,навигационни системи Garmin,TOM-TOM,LCD TFT Монитори и
телевизори,USB флаш памети;
Ремонт преинсталиране и профилактика на компютри, лаптопи и таблети.
Работим и с клиенти от страната.
Преференциални цени за колеги и редовни клиенти.
http://obiavidnes.com/obiava/67562/gsm-serviz

Онлайн разкодиране на iPhone,Blackberry,LG, HTC, Samsung, ZTE, Alcatel, Huawei
Онлайн разкодиране на iPhone,Blackberry,LG, HTC, Samsung, ZTE, Alcatel, Huawei
http://unlock-online.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/67561/onlayn-razkodirane-na-iphoneblackberrylg-htc-samsung-zte-alcatel-huawei

Продавам X-SIM за iPhone 5 – 40лв.и Ultra S за iPhone 4S – 39лв.
Продавам X-SIM за отключване iPhone 5 - 40 лв.
и
Ultra S за отключване iPhone 4S - 39 лв.
И двете работят с версия 6.1.3
http://obiavidnes.com/obiava/67560/prodavam-x-sim-za-iphone-5--40lvi-ultra-s-za-iphone-4s--39lv

Продавам компютърни компоненти втора употреба
Продавам компютърни компоненти втора употреба
2 х 2 GB DDR 2 800 MHz SODIMM HYNIX – 40 лв./1бр.
2 х 2 GB DDR 2 800 MHz SODIMM SAMSUNG – 40 лв/1бр.
2 х 512 MB DDR 400 MHz TwinMOS – 30 лв.
2 х 512 MB DDR 400 MHz CORSAIR – 30 лв.
1 х 512 MB DDR 400 MHz ADATA – 15 лв.
2 х 256 MB DDR 266 MHz PQI – 10 лв.
1 х 256 MB DDR 333 MHz VDATA – 5 лв.
2 х 80 GB ATA / IDE SEAGATE– 40 лв./1бр.
1 х 80 GB ATA / IDE MAXTOR– 40 лв.
350 W POWER PC FORTRON– 30 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/67559/prodavam-kompyutyrni-komponenti-vtora-upotreba

Продавам кварцова печка
Продавам кварцова печка FANSET в отлично състояние
http://obiavidnes.com/obiava/67558/prodavam-kvarcova-pechka

Продавам клетки за птици
Продавам клетки за птици в много добро състояние:
Размер 20/19/11 – 20 лв.
Размер 27/18/12 – 25 лв.
Размер 29/18/18 – 40 лв.
Размер 38/31/16 с гнездо за корели – 80 лв
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И мрежа за клетки за птици – 6 х 1 м. / 2,5 х 2,5 см. – 30 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/67557/prodavam-kletki-za-ptici

Продавам пералня SAMSUNG SWF 6004
Пералня SAMSUNG SWF 6004 - втора употреба - в отлично състояние - размери 85/60/55 - никелиран казан
http://obiavidnes.com/obiava/67556/prodavam-peralnya-samsung-swf-6004

Издирване на длъжници и вземания/ Частен детектив Респект
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 и вземания .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/67555/izdirvane-na-dlyjnici-i-vzemaniya-chasten-detektiv-respekt

Издирване на длъжници и вземания/ Частен детектив Респект
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 и вземания .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/67554/izdirvane-na-dlyjnici-i-vzemaniya-chasten-detektiv-respekt

Издирване на длъжници и вземания/ Частен детектив Респект
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 и вземания .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/67553/izdirvane-na-dlyjnici-i-vzemaniya-chasten-detektiv-respekt

Издирване на длъжници и вземания/ Частен детектив Респект
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 и вземания .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/67552/izdirvane-na-dlyjnici-i-vzemaniya-chasten-detektiv-respekt

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.

Страница 113/142

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

08.09.2013

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/67551/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

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/67550/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
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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/67549/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Скрита камера HD
Ключодържателят може да заснема аудио-видео файлове с fullHD резолюция, да прави снимки, да записва аудиофайлове.
http://obiavidnes.com/obiava/67548/skrita-kamera-hd

Скрита камера HD
Ключодържателят може да заснема аудио-видео файлове с fullHD резолюция, да прави снимки, да записва аудиофайлове.
http://obiavidnes.com/obiava/67547/skrita-kamera-hd

Лаптоп DELL Latitude E6410 – i5-560M (3M Cache, 2,66GHz) / 4GB RAM DDR3 / 250GB HDD /
DVD-RW - 650,00лв.
Лаптоп DELL Latitude E6410 – i5-560M (3M Cache, 2,66GHz) / 4GB RAM DDR3 / 250GB HDD / DVD-RW - 650,00лв.
Дисплей: 14.1" (35.81 см) 1280х800 Widescreen
Процесор: Intel Core i5 – 560M (3M Cache, 2,66GHz)
Рам памет: 4GB DDR3
Твърд диск: 250GB SATA
Оптика: DVD-RW
Видеокарта: Intel HD Graphics
Wi-Fi:
http://obiavidnes.com/obiava/67546/laptop-dell-latitude-e6410--i5-560m-3m-cache-266ghz--4gb-ram-ddr3--250gb-

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-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
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ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/67545/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-stara-zagora

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/67544/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК – начално ниво
Учебен център Орбис организира съботен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда веднъж седмично – събота от 10.30 до 13.30 ч., всичко 70 учебни часа. Начало – 07.09.2013 г.
Цена 200 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
Ул. „Мизия “ № 19
e-mail : orbis@abv.bg
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http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/67543/kurs-po-ispanski-ezik--nachalno-nivo

Съботен курс по бразилски португалски за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по бразилски португалски, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Falar, Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Продължителност
50 учебни часа, събота от 9.30 до 12.30 часа. Цена 160 лв. Начало - 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/67542/syboten-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

Ускорен 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/67541/uskoren-kurs-po-portugalski-ezik-s1

Курс по португалски език – трето ниво
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/67540/kurs-po-portugalski-ezik--treto-nivo

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.
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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/67539/intenziven-kurs-po-portugalski-ezik-v1

Неделен курс по португалски език – начално ниво
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
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/67538/nedelen-kurs-po-portugalski-ezik--nachalno-nivo

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/67537/kurs-po-portugalski-ezik----a1

ВЪНШНА РЕКЛАМА | РЕКЛАМНИ ТАБЕЛИ | ШИРОКОФОРМАТЕН ПЕЧАТ
РЕКЛАМНИ ТАБЕЛИ - Метални табели,Светещи рекламни табели , рекламна табела с PVC плоскост.БИЛБОРДОВЕ външни рекламни конструкции. Визиите за тях се отпечатват на винил.КАЛКАНИ - външни рекламни конструкции с
особено големи размери, монтирани по външните фасади на сгради. Визиите за тях се отпечатват на винил или винилна
мрежа.ТРАНСПАРАНТИ И РЕКЛАМНИ ПАНА - позиционират се на различни места, според предпочитанието и целите
на клиента. При тях се използват различни материали, отговарящи на конструкцията/мястото за което са
предназначени.БРАНДИРАНЕ НА АВТОПАРК - изготвяне на проект и печат на цялостни визии за превозни средства.
Монтаж.
http://obiavidnes.com/obiava/67536/vynshna-reklama--reklamni-tabeli--shirokoformaten-pechat

Френски език за средно напреднали
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
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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/67535/frenski-ezik-za-sredno-naprednali

РЕКЛАМНИ ЧАНТИ ЗА ДОКУМЕНТИ | ЧАНТИ ЗА ЛАПТОП
Рекламни чанти за документи, чанти за лаптоп. Печат върху рекламни чанти: трансферен печат, ситопечат.Внос на
рекламни чанти от рекламна агенция Дрейк.
http://obiavidnes.com/obiava/67534/reklamni-chanti-za-dokumenti--chanti-za-laptop

РЕКЛАМНИ ТОРБИЧКИ,ОПАКОВКИ,ЕТИКЕТИ
Вашите рекламни торбички не са просто консуматив или опаковка.Те са Вашата подвижна реклама.Всеки Ваш партньор
или клиент винаги намира повторно приложение на рекламните торбички и по този начин Ви популяризира.Затова не
подценявайте рекламните торбички, а се стремете те да бъдат уникални и разпознаваеми.
http://obiavidnes.com/obiava/67533/reklamni-torbichkiopakovkietiketi

РЕКЛАМНИ ЧАСОВНИЦИ | СТЕННИ ЧАСОВНИЦИ
Рекламни часовници:стенни рекламни часовници,рекламни часовници за бюро,ръчни часовници. Ситопечат или гравюра на
фирмено лого за всеки модел рекламен часовник.
http://obiavidnes.com/obiava/67532/reklamni-chasovnici--stenni-chasovnici

РЕКЛАМНИ USB ФЛАШКИ | РЕКЛАМНИ USB ФЛАШ КОМПЛЕКТИ
Рекламни USB флаш памети с различни форми и опции за печат или гравюра.USB флашки тип кредитна
карта,химикал,мини и други.Внос на рекламни флаш памети.
http://obiavidnes.com/obiava/67531/reklamni-usb-flashki--reklamni-usb-flash-komplekti

РЕКЛАМНИ ЧАШИ | ЧАШИ С ПЕЧАТ
Стъклени,порцеланови и пластмасови рекламни чаши,термо ркламни чаши. Ситопечат и Сублимационен печат на
рекламни чаши.
http://obiavidnes.com/obiava/67530/reklamni-chashi--chashi-s-pechat

РЕКЛАМНИ ЧАДЪРИ
Разнообразие на рекламни чадъри.Печат на лого върху рекламни чадъри.Внос на Рекламни чадъри с различна форма и
диаметър.Сгъваеми чадъри,голф чадъри,рекламни чадъри с извита или права дръжка.
http://obiavidnes.com/obiava/67529/reklamni-chadyri

РЕКЛАМНИ КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛИ,КЛЮЧОДЪРЖАТЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЕН ПРОЕКТ
Метални и пластмасови рекламни ключодържатели. Изработка на рекламни ключодържатели по индивидуален проект,
силиконови ключодържатели от рекламна агенция Дрейк.
http://obiavidnes.com/obiava/67528/reklamni-klyuchodyrjateliklyuchodyrjateli-po-individualen-proekt

Курс по френски език за начинаещи
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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/67527/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

РЕКЛАМНИ ЗАПАЛКИ | ПЕЧАТ ВЪРХУ ЗАПАЛКИ
Запалки с рекламна цел.Рекламни запалки с вашето лого. Сито или тампонен печат върху рекламни запалки.
http://obiavidnes.com/obiava/67526/reklamni-zapalki--pechat-vyrhu-zapalki

Курс по италиански език – трето ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, трето ниво. В процеса на обучение се развиват всички езикови
умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност 80 часа, два пъти седмично (понеделник и сряда) от 18.30
до 20.30 часа. Цена 250лв. Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит. Начало: 23 септември 2013
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/67525/kurs-po-italianski-ezik--treto-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 !!!
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,
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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/67524/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/67523/intenziven-kurs-po-italianski-ezik-v1

РЕКЛАМНИ ХИМИКАЛКИ | ПЕЧАТ ВЪРХУ ХИМИКАЛКИ
Рекламна агенция Дрейк предлага разнообразие от рекламни химикалки с печат на лого.Над 40 модела пластмасови
рекламни химикалки с рекламен бранд.
http://obiavidnes.com/obiava/67522/reklamni-himikalki--pechat-vyrhu-himikalki

НЕДЕЛЕН КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
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
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http://obiavidnes.com/obiava/67521/nedelen-kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

ЕКО РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ: ЕКО ХИМИКАЛКИ,ЕКО ТОРБИЧКИ,ЕКО ТЕФТЕРИ
Еко рекламни материали с бранд.Еко рекламни химикалки,еко рекламни тефтери, еко торбички.Печат на еко рекламни
материали.
http://obiavidnes.com/obiava/67520/eko-reklamni-materiali-eko-himikalkieko-torbichkieko-tefteri

РЕКЛАМНИ ТЕНИСКИ И ШАПКИ | ПЕЧАТ НА ТЕНИСКИ
Рекламна агенция Дрейк предлага рекламни тениски и шапки както българско производство, така и внос от EU,САЩ и
Азия.Ние предлагаме тениски от световни производители на рекламен текстил.
http://obiavidnes.com/obiava/67519/reklamni-teniski-i-shapki--pechat-na-teniski

ИЗРАБОТКА НА МЕНЮТА ЗА ЗАВЕДЕНИЯ
Предлагаме на Вашето внимание няколко варианта за изработка и печат на Менюта:
Меню с метална спирала
Меню захванато с метални рингове
Меню със стандартно захващане с телчета
Меню с каширани твърди корици
Меню с декоративни капси или шнурове
Лист менюта и сметници
http://obiavidnes.com/obiava/67518/izrabotka-na-menyuta-za-zavedeniya

ПЕЧАТ И ДИЗАЙН НА ФЛАЕРИ | РЕКЛАМНИ ЛИСТОВКИ
Промоционални цени за печат и дизайн на рекламни листовки,флаери,дипляни.Разпространение на флаери(рекламни
листовки).Офсетов и дигитален печат на флаери.
http://obiavidnes.com/obiava/67517/pechat-i-dizayn-na-flaeri--reklamni-listovki

ФИРМЕНИ/РЕКЛАМНИ ПАПКИ,ТРАВЕЛ ПАКОВЕ,БЛАНКИ,ВИЗИТКИ...
Печат и дизайн на фирмени папки,травел пакове,визитки,бланки,покани.Фирмени папки с лепен джоб или с индивидуална
щанца.Офсетов печат на фирмени папки и бланки.
http://obiavidnes.com/obiava/67516/firmenireklamni-papkitravel-pakoveblankivizitki

РЕКЛАМНИ ТЕФТЕРИ И КАЛЕНДАР БЕЛЕЖНИЦИ 2014
Рекламна агенция Дрейк Ви предлага богато разнообразие от готови Рекламни тефтери и календар бележници с опция за
бранд(ситопечат,топъл печат,преге).Освен традиционните рекламни календар-бележници и тефтери,ние можем да
изработим за Вас и рекламни тефтери с индивидуална визия.Рекламните тефтери по индивидуален проект имат
различни опции на сглобяване( с телчета, със спирала, каширани...).Също така при нас ще намерите и разнообразие от
ЕКО рекламни тефтери.
http://obiavidnes.com/obiava/67515/reklamni-tefteri-i-kalendar-belejnici-2014

ФИРМЕНИ/РЕКЛАМНИ КАЛЕНДАРИ 2014 | РАБОТНИ КАЛЕНДАРИ
Фирмени/Рекламни календари за 2014 г.: Дизайн и Изработка на фирмени/рекламни Календари 2014. Еднолистови
календари, 3 секционни Работни календари, Многолистови календари, Джобни календарчета, Календари тип "Пирамида".
http://obiavidnes.com/obiava/67514/firmenireklamni-kalendari-2014--rabotni-kalendari

Извозване на стари мебели, строителни боклуци, битови отпадъци, Чисти мазета, тавани,
апартаменти, офиси, дворове.0888385951
Извозване на стари мебели, строителни боклуци, битови отпадъци, Чисти мазета, тавани, апартаменти, офиси,
дворове.0888385951
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http://obiavidnes.com/obiava/67513/izvozvane-na-stari-mebeli-stroitelni-bokluci-bitovi-otpadyci-chisti-mazeta-ta

Чистене на мазета и тавани, Извозване на стари мебели, строителни отпадъци, Почистване на
Дворове, Жилища, Изхвърля битови отпадъци.0888385951
Чистене на мазета и тавани, Извозване на стари мебели, строителни отпадъци, Почистване на Дворове, Жилища,
Изхвърля битови отпадъци.0888385951
http://obiavidnes.com/obiava/67512/chistene-na-mazeta-i-tavani-izvozvane-na-stari-mebeli-stroitelni-otpadyci-pochi

Изхвърляне на стари мебели, строителни отпадъци, Почистване на мазета и тавани, дворове,
складове, жилища.0884842660
Изхвърляне на стари мебели, строителни отпадъци, Почистване на мазета и тавани, дворове, складове,
жилища.0884842660
http://obiavidnes.com/obiava/67511/izhvyrlyane-na-stari-mebeli-stroitelni-otpadyci-pochistvane-na-mazeta-i-tavani-

Почистване на мазета и тавани, Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари
мебели.0884842660
Почистване на мазета и тавани, Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели.0884842660
http://obiavidnes.com/obiava/67510/pochistvane-na-mazeta-i-tavani-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-s

Пренасяне на пиана, пренасяне на рояли, Транспорт, Отстъпки 10% в Събота и Неделя. Обадете
се! 0895-19-19-72
Пренасяне на пиана, пренасяне на рояли, Транспорт, Отстъпки 10% в Събота и Неделя. Обадете се! 0895-19-19-72
http://obiavidnes.com/obiava/67509/prenasyane-na-piana-prenasyane-na-royali-transport-otstypki-10-v-sybota-i-nedel

Извозване на строителни отпадъци, изхвърляне на стари мебели, почистване цени, чистене
мазета, тавани, дворове, жилища.0895-19-19-72
Извозване на строителни отпадъци, изхвърляне на стари мебели, почистване цени, чистене мазета, тавани, дворове,
жилища.0895-19-19-72
http://obiavidnes.com/obiava/67508/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-stari-mebeli-pochistvane-ceni-ch

Пренасяне на пиана, роял, транспорт, най-ниски цени само при нас! Ние няма да Ви
разочароваме. 0887631238
Пренасяне на пиана, роял, транспорт, най-ниски цени само при нас! Ние няма да Ви разочароваме. 0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/67507/prenasyane-na-piana-royal-transport-nay-niski-ceni-samo-pri-nas-nie-nyama-da-vi

Товарене, Разтоварване на Тир-ове, Контейнери,
Професионализъм, Бързина и Коректност.0897306790

Вагони,

Бусове,

Камиони.Опит,

Товарене, Разтоварване на Тир-ове, Контейнери, Вагони, Бусове, Камиони.Опит, Професионализъм, Бързина и
Коректност.0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/67506/tovarene-raztovarvane-na-tir-ove-konteyneri-vagoni-busove-kamioniopit-pro

Пренасяне, Хамали София, Хамали за Вашия дом и бизнес Съвременно и надеждно преместване,
Изберете качеството! 0887631238
Пренасяне, Хамали София, Хамали за Вашия дом и бизнес Съвременно и надеждно преместване, Изберете качеството!
0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/67505/prenasyane-hamali-sofiya-hamali-za-vashiya-dom-i-biznes-syvremenno-i-nadejdno-prem
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Пренасяне на пиана, специализирана бригада, дългогодишен опит, превоз, без почивен
ден.02/927-99-76
Пренасяне на пиана, специализирана бригада, дългогодишен опит, превоз, без почивен ден.02/927-99-76
http://obiavidnes.com/obiava/67504/prenasyane-na-piana-specializirana-brigada-dylgogodishen-opit-prevoz-bez-pochiv

"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/67503/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Пренасяне на пиана, професионално, Свържете се с нас По Всяко Време. 0898529009
Пренасяне на пиана, професионално, Свържете се с нас По Всяко Време. 0898529009
http://obiavidnes.com/obiava/67502/prenasyane-na-piana-profesionalno-svyrjete-se-s-nas-po-vsyako-vreme-0898529009

Транспортни услуги, товарен превоз в София на ниски цени с падащ борд, превоз на всякакви
стоки и товари, хамалски услуги с опит. 0888620269
Транспортни услуги, товарен превоз в София на ниски цени с падащ борд, превоз на всякакви стоки и товари, хамалски
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услуги с опит. 0888620269
http://obiavidnes.com/obiava/67501/transportni-uslugi-tovaren-prevoz-v-sofiya-na-niski-ceni-s-padasht-bord-prevoz-na

Почистване на Мазета, Чистене на Тавани, Двор, Складове, Гаражи, Извозване На Мебели,
Строителни отпадъци, Почистване на отпадъци. 0888/620269
Почистване на Мазета, Чистене на Тавани, Двор, Складове, Гаражи, Извозване На Мебели, Строителни отпадъци,
Почистване на отпадъци. 0888/620269
http://obiavidnes.com/obiava/67500/pochistvane-na-mazeta-chistene-na-tavani-dvor-skladove-garaji-izvozvane-na-me

Хамалски услуги ниски цени, превоз и опитни хамали за преместване на мебели и багаж в
София.0898529009
Хамалски услуги ниски цени, превоз и опитни хамали за преместване на мебели и багаж в София.0898529009
http://obiavidnes.com/obiava/67499/hamalski-uslugi-niski-ceni-prevoz-i-opitni-hamali-za-premestvane-na-mebeli-i-ba

Хамали Студенти, Транспорт, превоз и пренос на покъщнина, багаж, мебели, Без почивен ден,
0898529009
Хамали Студенти, Транспорт, превоз и пренос на покъщнина, багаж, мебели, Без почивен ден, 0898529009
http://obiavidnes.com/obiava/67498/hamali-studenti-transport-prevoz-i-prenos-na-pokyshtnina-bagaj-mebeli-bez-poch

Хамалски услуги София, Ценова оферта след оглед на дома, офиса, Преместване на мебели,
пиана, каси, Товарен превоз.02/825-81-23
Хамалски услуги София, Ценова оферта след оглед на дома, офиса, Преместване на мебели, пиана, каси, Товарен
превоз.02/825-81-23
http://obiavidnes.com/obiava/67497/hamalski-uslugi-sofiya-cenova-oferta-sled-ogled-na-doma-ofisa-premestvane-na-m

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

Хамали София, Опит в преместване на офиси, жилища. Товарен превоз - товарене и
разтоварване на достъпни цени. 0888620269
Хамали София, Опит в преместване на офиси, жилища. Товарен превоз - товарене и разтоварване на достъпни цени.
0888620269
http://obiavidnes.com/obiava/67496/hamali-sofiya-opit-v-premestvane-na-ofisi-jilishta-tovaren-prevoz---tovarene-i-r

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

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

Хамалски услуги, пренасяне и транспорт на мебели, багаж, офиси, жилища, пиана, каси,
качество, коректност, 02/825-81-23
Хамалски услуги, пренасяне и транспорт на мебели, багаж, офиси, жилища, пиана, каси, качество, коректност,
02/825-81-23
http://obiavidnes.com/obiava/67495/hamalski-uslugi-prenasyane-i-transport-na-mebeli-bagaj-ofisi-jilishta-piana-k

Хамали, превоз на багаж, мебели, транспортни услуги на всякакви вещи и товари от офиси и
апартаменти. 0888620269
Хамали, превоз на багаж, мебели, транспортни услуги на всякакви вещи и товари от офиси и апартаменти. 0888620269
http://obiavidnes.com/obiava/67494/hamali-prevoz-na-bagaj-mebeli-transportni-uslugi-na-vsyakakvi-veshti-i-tovari-ot

Хамалски услуги София 0887631238
Пренасяне, Хамали София, Хамали за Вашия дом и бизнес Съвременно и надеждно преместване, Изберете качеството!
0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/67493/hamalski-uslugi-sofiya-0887631238

Преместване, бизнеса и дома, мебели, багаж, пиано, сейфове, Транспортни услуги, Товарене,
Разтоварване. 0897306790
Преместване, бизнеса и дома, мебели, багаж, пиано, сейфове, Транспортни услуги, Товарене, Разтоварване. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/67492/premestvane-biznesa-i-doma-mebeli-bagaj-piano-seyfove-transportni-uslugi-

Хамали София 0897306790
Нашата дейност е фокусирана основно в хамалските и товаро-разтоварни услуги - преместване на жилища и офиси,
пиана, каси, апаратура, техника, както и извършване на транспортни услуги в София и страната. В нашата фирма
работят предимно млади, образовани и коректни хамали със значителен стаж в хамалските услуги, които с лекота се
справят във всяка една ситуация. Политиката ни е свързана с изграждането на цялостни хамалски услуги, като по този
начин се стремим да задоволим всички Ваши потребности.
Нашите услуги наблягат върху следните основни етапи: Ефективност - бърза и навременна реакция към изискванията на
нашите клиенти, изчерпателна информация за всяко допитване, бързо изпълнение на предлаганите услуги, добро
отношение, обучени и опитни хамали готови да Ви посъветват по всяко време на процеса и да се справят с всякакви
препятствия с цел да се сведе до минимум усилията и срока на изпълнение.
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http://obiavidnes.com/obiava/67491/hamali-sofiya-0897306790

КАСИ АУТОМЕЙШЪН – Варна
Изграждане на сградна автоматизация от КАСИ АУТОМЕЙШЪН – Варна, както и компютърни, ТВ и радио системи,
поточни линии, вентилационни системи. Посетете http://www.kasi-bg.eu/, ул. Козлодуй 52, тел. 052 737303.
http://obiavidnes.com/obiava/67490/kasi-automeyshyn--varna

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/67489/30-50-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/67488/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/67487/30-50-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/
---------------------------------
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http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/67486/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/67485/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
КУПУВАМЕ АД ЕАД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.Прехвърляне на фирми 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/67484/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

Курсове за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити
Курсове за подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по български език и литература, история, география,
математика, химия, биология, английски, немски и италиански език.
Обучение в малки групи или индивидуално (частни уроци), квалифицирани преподаватели с опит, 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/67483/kursove-za-podgotovka-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti

Курсове за 7 клас
Курсове за 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/67482/kursove-za-7-klas

Пожароизвестяване
Изграждане на Пожароизвестяване
Системите за пожароизвестяване имат няколко цели : предотвратяване на човешки жертви, материални загуби,
защита на околната среда и облекчения за застрахователните компании. Тези системи се явяват неразделна част от
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автоматизираето на дома и офиса ( даже е задължително! ), със звуковите предупреждения, с телефонните
оповестявания и регистрите на събития.
При съвременната цивилизация, чрез струпването на голям брой хора в малки затворени помещения - офиси, магазини,
молове, складове, винаги се крие риск за човешкия живот от възникване на “неконтролиран” пожар. Благодарение на
съвременните средства е възможно ранното предупреждение и съответно овладяване на нежеланите последствия.
Концентрирането на на голям брой пожароопасна обекти - компютри, машини и даже строителни материали, води до
задължителната нужда от ранно пожароизвестяване. Приемливите цени на пожароизвестителната техника,
предоставя нови възможности за обществени и жилишни сгради. Не е тайна, че предлаганата застрахователна премия
от компаниите, при наличие на такава сигнална система е по-ниска, поради по-малкия риск. Монтирани в обществени
сгради, офиси, магазини, подземни гаражи, тези системи гарантират по-малки щети от възникване на нежелан пожар и
осигуряват по-голяма сигурност за обитателите. Възможностите и производителите на такива пожароизвестителни
системи са многобройни, но ние сме подбрали тези от тях, утвърдили се на пазара и доказали своите възможностти.
Предлагаме решения, както за големи обекти - обществени сгради, складове и магазини, така и за по-малки - жилища,
жилищни сгради, подземни гаражи и паркинги.
http://obiavidnes.com/obiava/67481/pojaroizvestyavane

Домофонни системи
Изграждане на Домофонни системи
Домофонните системи са намерили място в бита ни още от средата на миналия век със строежа на многофамилните
сгради. Домофоните могат да изпълняват няколко функции - повикване от човек пред вратата, двупосочен разговор,
задействане на отключващ механизъм, включване на стълбищтно осветление и т.н.
Съществуват различни видове домофонни системи по начин на изграждане - тип на опроводяване. Всеки производител
определя начина на свързване на отделните елементи и за стандарт в домофонните системи е трудно да се говори. Но
най-често употребяваните аудио системи са 4+n , т.е. четири общи проводника и един индивидуален до всяка слушалка.
Напоследък, повлияни от падането на цените на видео камерите и устройствата, масово навлизат видеодомофонните
системи. Така при разговор може да се види човека с когото разговаряме.
http://www.venergyconsult.com/domofonni-sistemi
http://obiavidnes.com/obiava/67480/domofonni-sistemi

Контрол на достъпа
Изграждане на системи за Контрол на достъпа
Контролът на достъпа е система, изгращаша се предимно в офис сгради и учреждения. Позволява контролиране на
достъпа на отделни групи хора с цел сигурност, условия на работа и ... отпадане на нуждата да носим остарелите
метални ключове.
В стремежа си да изградим високотехнологичната къща не може да пренебрегнем и още една част от системата Контрола на достъпа. По принцип тази система би трябвало да работи комбинирано със системата за охрана, но е
възможно и изграждането като отделна. Какво включва една такава система в нашия Умен дом или офис : домофонна
система (набират популярност и видеодомофонните системи), управление на достъпа до определени помещения чрез
индивидуални локатори (може да бъдат магнитни карти, четци на пръстови отпечатъци и др.), автоматизиране на
входни врати на гаражи или паркинги, охрана от непозволено пренасяне на оръжие (металдетектори) и др.
http://obiavidnes.com/obiava/67479/kontrol-na-dostypa

Системи за сигурност
Изграждане на Системи за сигурност
Системите за сигурност осигуряват охраната на Вашия дом. "Скритите" очи на охранителните системи денонощно
бдят и пазят имущетството от нежелани посетители.
Системата за сигурност, или в частност алармената система, има охранителни и известителни задачи в помещенията,
където е монтирана. През последното десетилетие се родиха изключително много решения и подобрения в тази насока.
Като най-новите тенденции са замяна на окабеляването на системата с датчици и модули, предаващи информацията си
помежду чрез радиосигнали.
Резултатът от това е, че монтажа в помещения, в които не е предвидено окабеляване, е много лесен и не нарушава
изградения стил на обзавеждане на дома. Реализациите на тези системи биват много разнообразни, като общото между
тях е, че всички вече притежават възможност за информиране на нарушение към мобилен телефон или фирма за охрана т.нат. “СОТ”.
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http://obiavidnes.com/obiava/67478/sistemi-za-sigurnost

Видеонаблюдение
Изграждане на Видеонаблюдение.
Видеонаблюдението е основна част от изграждането на съвременните сгради. Чрез камерите за видеонаблюдение може
да се осъществява непрекъснат контрол и охрана, осигуряващи спокойствието ни. Видеонаблюдението е изключително
важна част от изграждане на Умната къща, поради което проектирането и изграждането му трябва да се извърши
професионално.
Неоспорим факт е, че изграждане на такива системи намалява престъпността в пъти, повишава се
производителността на труда и се увеличава сигурността на следените обекти. В медиите съществуват достатъчно
доказателства от ефективността на система за видеонаблюдение. Не случайно всички големи промишлени и търговски
обекти се проектират или доизграждат с такива системи за видеонаблюдение.
http://www.venergyconsult.com/videonablyudenie
http://obiavidnes.com/obiava/67477/videonablyudenie

ДА СЕЛЕКТ-ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ
Детективи СЕЛЕКТ. Издирване на длъжници, биологични родители, укриващи се лица. Доказване на изневяра и вина.
ВЗЕМАНИЯ. Фирмени разследвания . Съдействие при бракоразводни дела. БЕЗПЛАТНА консултация. ОБАДЕТЕ СЕ :
+359898599187 или [уеб сайт] ДИСКРЕТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ!!!Агенция СЕЛЕКТ, предлага всички
детективски и правни услуги. Консултация с адвокат и психолог. Изневери, фирмени и лични проблеми. Издирване на лица,
наблюдение и видеозаснемане . Корекност и Дискретност. Екип от професионалисти, ще реши вашият проблем. . . тел.
+359898599187, +35924176265. . . detektivi_select@abv. bg
http://obiavidnes.com/obiava/67476/da-selekt-detektivska-agenciya

АСВ СЕЛЕКТ-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
ДОСЪДЕБНО И СЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ!!!! ИЗДИРВАНЕ И ПРЕГОВОРИ С ДЛЪЖНИЦИ
И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ !!! [уеб сайт], или тел:+359895559353, +35924176265 Ние от АСВ Селект искаме да ви
предложим извънсъдебна и съдебна помощ при нежелание от страна на Ваши длъжници да заплатят просрочените си
задължения. Даваме преимущество на срещите "лице в лице" с длъжниците, както и индивидуалният подход към всеки
конкретен казус. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ " СЕЛЕКТ " е с предмет на дейност извънсъдебно събиране
на вземания, цесиране на задължения. Специалисти сме в издирването на укриващи се длъжници и лизингополучатели.
Агенцията се съобразява изцяло с особеностите на българското законодателство.
http://obiavidnes.com/obiava/67475/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

АСВ СЕЛЕКТ-АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ
ДОСЪДЕБНО И СЪДЕБНО СЪБИРАНЕ НА ПРОСРОЧЕНИ ВЗЕМАНИЯ!!!! ИЗДИРВАНЕ И ПРЕГОВОРИ С ДЛЪЖНИЦИ
И ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛИ !!! [уеб сайт], или тел:+359895559353, +35924176265 Ние от АСВ Селект искаме да ви
предложим извънсъдебна и съдебна помощ при нежелание от страна на Ваши длъжници да заплатят просрочените си
задължения. Даваме преимущество на срещите "лице в лице" с длъжниците, както и индивидуалният подход към всеки
конкретен казус. АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ " СЕЛЕКТ " е с предмет на дейност извънсъдебно събиране
на вземания, цесиране на задължения. Специалисти сме в издирването на укриващи се длъжници и лизингополучатели.
Агенцията се съобразява изцяло с особеностите на българското законодателство.
http://obiavidnes.com/obiava/67474/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

Купува коли за скрап/на място за София
Изкупува коли за скрап,бракуване, издава удостоверение за дерегистрация.
Транспорта е безплатен за София, цените на колите се определят
според модела,бърза реакция в деня.
тел 02/9465436, 02/4410524,
M tel-0887901663
Globul-0898980369
Vivatel- 0876029495
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http://obiavidnes.com/obiava/67473/kupuva-koli-za-skrapna-myasto-za-sofiya

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум, Масажори,Виброколани
Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Масажори,Виброколани,Електрическа подочистачка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 285 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
3 Йонизатори озонатори - 55 лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 65.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 49лв
9 Найсер Дайсер Кухненско ренде 59 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 29лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 48 лв !
13 Енергоспекстяващо за ток 29 лв
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 700лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/67472/celutronyonizatoridetoksikatorpeynt-zuum-masajorivibrokolani

"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.
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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/67471/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/67470/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

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/67469/detektivska-agenciya-diskret-burgas-sinemorec-sozopol-pomorie
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Отпушване на канали в Благоевград
Ако имате нужда от помощ за отпушването на какъвто и да е канал обадете се на 0888 97 17 33 kanalgrup.com
http://obiavidnes.com/obiava/67468/otpushvane-na-kanali-v-blagoevgrad

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

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
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
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http://obiavidnes.com/obiava/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
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
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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
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!
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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.
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.
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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
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
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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.
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
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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
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
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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
-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.
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-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 !!!
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
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Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>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.
0988966337
http://obiavidnes.com/obiava/67450/boyadjiyski-uslugi-za-grad-sofiya-osvejitelni-remonti
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