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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/68651/detektivska-agenciya-star---0885350440

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/68682/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii--0877696928-24ch

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
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Стара Загора , Пловдив
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/68681/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
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
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-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/68680/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

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

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
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Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68679/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/68678/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/68677/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas
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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/68676/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/68675/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Касови апарати цени от 180лв с ддс от http://www.rollki.com
Касови апарати цени от 180лв с ддс от http://www.rollki.com
http://obiavidnes.com/obiava/68674/kasovi-aparati-ceni-ot-180lv-s-dds-ot-httpwwwrollkicom

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/68673/30-50-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/68672/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/
http://obiavidnes.com/obiava/68671/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/68670/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/68669/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Евтини касови апарати от Профинанс Консулт Д ЕООД.
Евтини касови апарати от Профинанс Консулт Д ЕООД.
Сервиз и продажба на касови апарати на ниски цени.
Промоция на касов апарат Дейзи Перфект S-KL цена 180лв с ддс.
Касов апарат Тремол ZS-KL с комбинирано захранване Цена 195лв. с ддс
Всики промоции можете да разгледате на сайта ни http://www.profinance.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/68668/evtini-kasovi-aparati-ot-profinans-konsult-d-eood

Инкубатори - изгодно! Малък семеен бизнес - търсим дистрибутори.
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер. 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/68667/inkubatori---izgodno-malyk-semeen-biznes---tyrsim-distributori

Eлектровъдицa "Albatros - 333"
Продавам електрическa въдицa 0882081495 Skype - elektronvt doxy100@abv.bg http://ribar.tk
http://obiavidnes.com/obiava/68666/elektrovydica-albatros---333

ЗПК СИЛА
В Варненска област действа ЗПК СИЛА, която е стар зърнопроизводител и предлага/ продава на едро ечемик, пшеница,
слънчоглед. Заповядайте: с. Калоян, общ. Вълчи дол, 051372317.
http://obiavidnes.com/obiava/68665/zpk-sila

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/68664/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/68663/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/68662/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/68661/sigurna-rabota

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
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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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://www.kupuvamefirmi.4stupki.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68660/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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/68659/tovaren-transport-v-sofiya

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

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/68658/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/68657/30-50-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/68656/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
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За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/68655/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

КАК ДА ПЕЧЕЛИМ ОТ $0 ДНЕВНО ДО $30 НА ДЕН БЕЗ ДА ИНВЕСТИРАТЕ ВАШИ
СРЕДСТВА САМО ЗА 10 МИНУТИ НА ДЕН
*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/68654/kak-da-pechelim-ot-0-dnevno-do-30-na-den-bez-da-investirate-vashi-sredstva-samo-

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/68653/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Здравейте казвам се петър иванов от софия адрес люлин едно и съм млад тъмнокос което го обичам да правя секс за
повече време и търся спешно да се запозная със едно младо и неопитно момиче или жена за секс забавления тъй аз
предлагам само стандартни и всякакви секс услуги всичко това ще ви струва само 0лв. На ваш терен адам търси ева само
аз и ти момче и момиче моля тази обява е напълна сериозна и одговаря на вашите запитвания като наберете на
горещата телефонна линия на 0896262713 чакам те мило котенце само любов да има :))
http://obiavidnes.com/obiava/68652/zdraveyte-kazvam-se-petyr-ivanov-ot-sofiya-adres-lyulin-edno-i-sym-mlad-tymnokos-k

УИКЕНД с ПЪЛЕН ПАНСИОН в хотел АКВАЯ*** само за 35 лв/човек
Хотел АКВАЯ *** е един от най – добрите хотели във В. Търново, който се намира в центъра на старата столица. Ние
Ви предлагаме специални промоции, страхотна обстановка, уютно настаняване, паркинг, стилен ресторант, битова
механа, добро обслужване от квалифицирания персонал и всичко това на много изгодни цени.
В нашият сайт можете да разгледате подробно всички предлагани оферти и промоции - http://akvaya.com/
Една от нашите оферти е:
УИКЕНД с ПЪЛЕН ПАНСИОН (закуска, обяд, вечеря) - 35 лв/човек, настанен в двойна стая (офертата е в сила за
нощувки за дните петък,събота и неделя) !
В цената са включени закуска, безплатен парникг, открит басейн, фитнес и WI-FI интернет, ДДС.
Хотелът разполага също така и с допълнителни услуги, които се доплащат – сауна, джакузи, билярд, джаги и тенис на
маса.
Не пропускайте да посетите този уникално красив град - Велико Търново! А от многото хотели в Старата столица,
правилният избор за Вас е един: хотел АКВАЯ *** - ние Ви очакваме!
http://obiavidnes.com/obiava/68650/uikend-s-pylen-pansion--v-hotel-akvaya-samo-za-35-lvchovek
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Етап Адресс АД – пътнически превози в страната и чужбина
ЕТАП АДРЕСС АД извършва превоз на пътници и автобусен транспорт вече близо 20 години. В сътрудничество с
туроператора Груп плюс ООД използват собствена авторемонтна база и автопарк. Над 30 автобусни линии на ден в
България. Автобусите са оборудвани с климатици, кафемашина, DVD, TV с два монитора, микрофон, хладилник, имат
седалки с двойни подлакътници, ABS спирачна система. Качеството на пътуването е високо, поради редовната
техническа поддръжка и квалифицирания екип. Прецизните графици и съществуващите над 30 офиса в страната
предлагат пълноценно обслужване на населението. гр. София 1504, бул. Васил Левски 138, 02/ 945 39 99, Билетен център –
Централна автогара (София), 02/ 81 33 100, http://www.etapgroup.com.
http://obiavidnes.com/obiava/68649/etap-adress-ad--pytnicheski-prevozi-v-stranata-i-chujbina

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Пловдив
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
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/68648/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Велико Търново
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
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Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/68647/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-София
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/68646/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-sofiya

15.6" (39.62 cm) ACER E1-531-10054G1TMnks
15.6" (39.62 cm) ACER E1-531-10054G1TMnks, черен, двуядрен Celeron® 1005M 1.9 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
1000GB, Linux, 2.45kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/68645/156-3962-cm-acer-e1-531-10054g1tmnks

15.6" (39.62 cm) ACER V5-551-64454G1TMakk
15.6" (39.62 cm) ACER V5-551-64454G1TMakk, двуядрен AMD A6-4455M 2.1/2.6 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 1TB,
USB3.0, Linux, 2.3kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/68644/156-3962-cm-acer-v5-551-64454g1tmakk

15.6" (39.62 cm) ACER E1-531G-20208G1TMaks
15.6" (39.62 cm) ACER E1-531G-20208G1TMaks, двуядрен Pentium® 2020M 2.4 GHz, HD LED Display & GeForce 710M 2GB
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(HDMI), 8GB, 1000GB, USB3.0, Linux, 2.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/68643/156-3962-cm-acer-e1-531g-20208g1tmaks

Luksozni-bijuta.com-магазин за бижута с кристали Сваровски
Онлайн магазин за бижута с кристали Сваровски – www.luksozni-bijuta.com предлага голям избор на бижута с кристали
Сваровски – обеци, гривни, колиета, пръстени, комплекти и аксесоари на най-добри цени. В магазина можете да
намерите и гривни с естествени камъни и тибетски бижута Шамбала. Редовно добавяне на нови модели бижута и
атрактивни промоции.
Вижте повече на www.luksozni-bijuta.com
Facebook: https://www.facebook.com/luksoznibijuta
http://obiavidnes.com/obiava/68642/luksozni-bijutacom-magazin-za-bijuta-s-kristali-svarovski

15.6" (39.62 cm) ACER E1-571G-33114G1TMnks
15.6" (39.62 cm) ACER E1-571G-33114G1TMnks, черен, двуядрен Intel® Core™ i3 3110M 2.4 GHz, HD LED Display &
GeForce GT 710M 2GB (HDMI), 4GB, 1000GB, USB3.0, Linux, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/68641/156-3962-cm-acer-e1-571g-33114g1tmnks

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/68640/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--varn
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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/68639/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--varn

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Варна ,
Приморско , Несебър
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
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(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/68638/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--varn

15.6" (39.62 cm) ACER E1-571G-53238G1TMnks
15.6" (39.62 cm) ACER E1-571G-53238G1TMnks, черен, двуядрен Intel® Core™ i5 3230M 2.6/3.2 GHz, HD LED Display &
GeForce GT 710M 2GB (HDMI), 8GB, 1000GB, USB3.0, Linux, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/68637/156-3962-cm-acer-e1-571g-53238g1tmnks

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/68636/30-50-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/68635/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
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За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/68634/30-50-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/68633/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/68632/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Дървесни пелети от toriapeleti.com
Фирма „Тория-08“ ООД предлага продажба и доставка на чисти, необработени дървесни пелети. Дървесните пелети са
вид твърдо гориво във формата на малки цилиндрични гранули, произведени от дървесни отпадъци. Пелетите са
изработени от качествен иглолистен материал, който е с висок коефициент на енергийна ефективност. Те са
компресирани дървесни стърготини в тяхното естествено състояние, без риск от производство на твърди остатъци по
време или след изгаряне в горелки като пелетни камини или котли. За удобство на своите клиенти, фирма „Тория-08“
ООД може да достави пелети до Вашия дом, офис или склад. За повече информация - http://toriapeleti.com/
Производствена база и склад – гр. Велинград; тел.: 0884 455 428;
e-mail: toriya08@gmail.com
Складове гр. София –
склад Суходол - тел.: 0885 05 83 81
склад Равно поле (складова база Рувекс) - тел.: 0885 05 83 81
http://obiavidnes.com/obiava/68631/dyrvesni-peleti-ot-toriapeleticom

17.3" (43.94 cm) ACER V3-772G-54204G1TMamm
17.3" (43.94 cm) ACER V3-772G-54204G1TMamm, двуядрен Haswell Intel® Core™ i5 4200M 2.5/3.1 GHz, FULL HD LED
Display & GeForce GTX 760M 2GB DDR5 (HDMI), 4GB, 1TB, 2x USB3.0, Linux, 3.2kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/68630/173-4394-cm-acer-v3-772g-54204g1tmamm

17" (43.18 cm) Acer V176Lbmd (4:3) 5ms 100 000 000:1 250cd/m2 DVI TCO 6.0
17" (43.18 cm) Acer V176Lbmd (4:3) 5ms 100 000 000:1 250cd/m2 DVI TCO 6.0, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/68629/17-4318-cm-acer-v176lbmd-43-5ms-100-000-0001-250cdm2-dvi-tco-60

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
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Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/68628/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/68627/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/68626/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/68625/sigurna-rabota

19" (48.26 cm) Acer V196WLb
19" (48.26 cm) Acer V196WLb, LED, 5ms 100 000 000:1 250cd/m2 черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/68624/19-4826-cm-acer-v196wlb

"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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://www.kupuvamefirmi.4stupki.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68623/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
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
ул. "Цанко Церковски" №39
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http://www.kupuvamefirmi.4stupki.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68622/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
ул. "Цанко Церковски" №39
http://www.kupuvamefirmi.4stupki.com
0884 57 80 53
0877 37 20 83
ПРИЕМАМЕ ОБАЖДАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68621/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

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

ЕООД

СЪС

Сфери на дейност и услуги
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
Бизнес,данъчно,корпоративно и търговско право.
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, 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 юридическа и финансова отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Търговско право
› Сделки с търговски предприятия.
› Регистрация, пререгистрация, прекратяване на фирми и дружества по Търговския закон и Закона за търговския
регистър.
› Вписване на промени в обстоятествата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции, откриване и закриване
на клонове.
› Пререгистрация на фирми в Агенцията по вписванията
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
› Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози.
› Изготвяне на тръжна документация.
› Правна помощ, защита и процесуално представителство пред съда.
Административно право и процес
› Комплексно административно-правно обслужване на български и чуждестранни юридически лица и граждани.
› Процесуално представителство пред държавни и общински органи.
› Оспорване/обжалване на административни актове по реда на Административно - процесуалния кодекс.
› Консултации в областта на данъчното право.
› Обжалване на наказателни постановления, издадени от различни органи.
› Процесуално представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
http://legalkonsulting.4stupki.com/
За контакти: тел:0897558320 0886346230
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни.
http://obiavidnes.com/obiava/68620/pravna-kantora-legal-konsulting-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
Сфери на дейност и услуги
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
Бизнес,данъчно,корпоративно и търговско право.
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 юридическа и финансова отговорност.
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и ние работим за намиране на ефективно и законно
решение за Вашия проблем.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
Търговско право
› Сделки с търговски предприятия.
› Регистрация, пререгистрация, прекратяване на фирми и дружества по Търговския закон и Закона за търговския
регистър.
› Вписване на промени в обстоятествата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции, откриване и закриване
на клонове.
› Пререгистрация на фирми в Агенцията по вписванията
› Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
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› Изготвяне и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози.
› Изготвяне на тръжна документация.
› Правна помощ, защита и процесуално представителство пред съда.
Административно право и процес
› Комплексно административно-правно обслужване на български и чуждестранни юридически лица и граждани.
› Процесуално представителство пред държавни и общински органи.
› Оспорване/обжалване на административни актове по реда на Административно - процесуалния кодекс.
› Консултации в областта на данъчното право.
› Обжалване на наказателни постановления, издадени от различни органи.
› Процесуално представителство и правна защита по административни дела пред всички съдебни инстанции.
Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
http://legalkonsulting.4stupki.com/
За контакти: тел:0897558320 0886346230
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни.
http://obiavidnes.com/obiava/68619/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

21.5" (54.61 cm) Acer G226HQLHbid FULL HD LED
21.5" (54.61 cm) Acer G226HQLHbid FULL HD LED, 8ms, 100 000 000:1 250cd/m2, HDMI & DVI, 2г
http://obiavidnes.com/obiava/68618/215-5461-cm-acer-g226hqlhbid-full-hd-led

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/68617/30-50-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/68616/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.
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Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/68615/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/68614/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/68613/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

23" (58.42 cm) Acer V236HLbd IPS Panel
23" (58.42 cm) Acer V236HLbd IPS Panel, FULL HD LED, 6ms, 100 000 000:1 250cd/m2, DVI, TCO 6.0, 3г
http://obiavidnes.com/obiava/68612/23-5842-cm-acer-v236hlbd-ips-panel

24" (60.96 cm) Acer V246HLbd FULL HD LED 5ms 100 000 000:1 250cd/m2
24" (60.96 cm) Acer V246HLbd FULL HD LED 5ms 100 000 000:1 250cd/m2, DVI, TCO6.0, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/68611/24-6096-cm-acer-v246hlbd-full-hd-led-5ms-100-000-0001-250cdm2

23.8" (60.45 cm) Acer G246HYLbmjj IPS Panel
23.8" (60.45 cm) Acer G246HYLbmjj IPS Panel, FULL HD LED 6ms 100 000 000:1 250cd/m2, 2xHDMI, колонки, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/68610/238-6045-cm-acer-g246hylbmjj-ips-panel

Слушалки SteelSeries Siberia Neckband
Слушалки SteelSeries Siberia Neckband, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/68609/slushalki-steelseries-siberia-neckband

Слушалки SteelSeries Siberia Neckband for iPhone/iPad/iPod
Слушалки SteelSeries Siberia Neckband for iPhone/iPad/iPod, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/68608/slushalki-steelseries-siberia-neckband-for-iphoneipadipod
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Слушалки SteelSeries Spectrum 4XB
Слушалки SteelSeries Spectrum 4XB, съвместими с PC/XBOX 360, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/68607/slushalki-steelseries-spectrum-4xb

Слушалки SteelSeries Spectrum 5XB
Слушалки SteelSeries Spectrum 5XB, съвместими с PC/XBOX 360, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/68606/slushalki-steelseries-spectrum-5xb

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/68605/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/68604/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/68603/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/68602/sigurna-rabota

"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.
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ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
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/68601/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

ЛЕЪР И ЧИК ЕООД
Птицеферма ЛЕЪР И ЧИК работи в бранш птицевъдство и произвежда яйца за търговия на дребно и едро. Отглежда
носачки и следва ветеринарните изисквания. За информация: София, ул. Чепинско шосе 15 А, тел.: 02/9863455; 02/9367769.
http://obiavidnes.com/obiava/68600/leyr-i-chik-eood

Лицензирани преводи и легализации.
БЪРЗИ и ЕКСПРЕСНИ преводачески услуги на над 30 езика! Заверки и ЛЕГАЛИЗАЦИЯ на лични и официални фирмени
документи. Отлично качество на конкурентни цени! Предлагаме услугата „онлайн поръчка“.
Офис:
гр. Стара Загора
бул. Патриарх Евтимий №118, ет.2 ( до магазин „Перун“)
тел.:042 268600
моб.: 0898 686466
е-mail: sz@nov-vek.org
www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/68599/licenzirani-prevodi-i-legalizacii

Съвършенството на медитацията
Предстои! ! ! Петдневен ритрийт
Съвършенството на медитацията
02 - 06 октомври 2013
Вътрешната тишина, съвършената простота и повишената осъзнатост, до които ще се докоснем, са фактори, които
могат необратимо да променят гледната ни точка за света, Вселената, смисъла и… нас самите.
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А практиките, които получаваме – да се превърнат в своеобразен пътеводител към истинското, ценното и значимото в
живота ни.
InSighting медитативният ритрийт ще ни поведе по автентичния път към Свободата.
Какво е InSighting може да прочете още по темата:
http://www.insighting.bg
http://www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/68598/syvyrshenstvoto-na-meditaciyata

Детективска
Агенция
Фокс
Загора,Хасково,Ямбол,Бургас

Детективски

Услуги-

Пловдив,

Пазарджик

,Стара

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://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/68597/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--plovdiv-pazardjik-stara-zagoraha

Унищожаване на хлебарки и вредители от Insecta.bg
Унищожаване на хлебарки и други вредители с ГАРАНЦИЯ! Insecta Bulgaria се бори с вредителите като предлага на
своите клиенти целогодишен план за Интегриран пест мениджмънт, включващ планираните действия по месеци и
използваните препарати срещу всеки отделен вид вредители.
http://obiavidnes.com/obiava/68596/unishtojavane-na-hlebarki-i-vrediteli-ot-insectabg

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Велико Търново
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
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Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Детективска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/68595/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-veliko-tyrnovo

Частен Детектив Иван Иванов-Детективси Услуги-Добрич, Шумен,Велико Търново Русе,Плевен
Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!
Разкриване на изневери-Частен Детектив Иван Иванов
е с дългогодишен професионален опит!
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирми
- Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация
- JPS системи за проучване и наблюдение
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/68594/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivsi-uslugi-dobrich-shumenveliko-tyrnovo-ruse

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-Благоевград,Петрич,Сандански,Банско
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
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Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
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://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/68593/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-blagoevgradpetrichsandanskibansko

Качествени детски чорапи и чорапогащи с алое вера,онлайн магазин
REWON е полска марка, специализирани в производството на памучни чорапи и чорапогащи. Продуктите на REWON са
изработени от Египетски памук „МАКО” – най-високото качество на памук. Допълнителните съставни елементи –
Ликра и Еластан нишки, гарантират, че формата на изделията да не се променя дори след многократно пране. Чорапите
REWON се отличават с оригинален дизайн и неповторими разцветки. Специализирани са в произодството на памучни
чорапи, качествени детски чорапогащи, детски чорапи, детски модерни чорапогащи, детски клинове, чорапи от памук
ажур, вискоза ажур, чорапи с 3D картинки, чорапи с антимикробна защита SANITIZED – както детски чорапи, така и
мъжки чорапи с размери до 47 номер! Изключително меки и еластични са, благодарение на потапянето им във вани с алое
вера. За най - малките REWON предлагат специална безшевна технология в областта на пръстите. Компанията има
сертификат ОЕКО ТЕКС Стандарт 100, който гарантира най-високото качество на използваните материали.
BRAND също е полска марка, но е специализирана в производството на микрофибърни детски чорапогащи и детски
клинове. Предлагат огромно разнообразие от цветове и са изключително здрави - микрофибър 40DEN. Ако детето го
закачи, не се пуска бримка, а става малка дупчица.
Заповядайте и ни посетете shop.ilinor.bg
Телефон за връзка с нас 089 3301580
http://obiavidnes.com/obiava/68592/kachestveni-detski-chorapi-i-chorapogashti-s-aloe-veraonlayn-magazin

Най-качествените детски обувки от текстил, с дишащо ходило, онлайн магазин
Най-продаваемият модел детски обувки от текстил, с дишащо ходило с марка BEFADO e модела с метална
закопчалка.(модела приложен на снимката) Ходилото е широко в предната си част и е подходящ модел за деца с висок
свод и за детски пухкави крачета в областта на пръстите.
Обувките са пододящи за деца, които правят своите първи стъпки. Предимствата са много - Обувки, които да осигурят
стабилност при първите стъпки,обувки, които да държат здраво глезена, без да криви крачето, обувки за деца, които да
са с анатомично ходило, пантофки, които да предпазват пръстите от нараняване, обувки, които да са качествени,
пантофи, които да са здрави и удобни, детски обувки, които да са олекотени, обувки, които да не се хлъзгат, качествени
обувки, които да не изпотяват крачето, обувки, които да са лесни за обуване и трудни за събуване...:)
Посетете и онлайн детски магазин Илинор или просто онлайн магазин Илинор, където ще намерите най-голямото
разнообразие на детски кецове, качествени гуменки, текстилни обувки, които повечето ги наричат просто „пантофки”
или „пантофи” или просто „любимите обувки на моето дете”...Това са Бефадо – полска марка, чийто производител
прави над 80 години детски обувки.Производството им е съсредоточено изцяло в Европа и марката многократно е
награждавана със сертификата ”Здрави крака”.
Този сертификат гарантира, че обувките им осигуряват правилното развитие на детските крачета от първите години
на живота на детето.
BEFADO предлага изключително богат асортимент от детски обувки (пантофки, дишащи пантофи, кецове, детски
гуменки детски обувки от текстил, сандали, балеринки, бебешки буйки, чехли, гумени ботуши и т.н.), а анатомичното им
ходило ги прави идеалния избор за всяко детско краче. Разнообразието на обувките BEFADO не спира до тук. В
допълнение към детската номерация BEFADO произвежда обувки и чехли със същото високо качество, за мами и татко.
Заповядайте и ни посетете shop.ilinor.bg
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Телефон за връзка с нас 089 3301580
http://obiavidnes.com/obiava/68591/nay-kachestvenite-detski-obuvki-ot-tekstil-s-dishashto-hodilo-onlayn-magazin

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/68590/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

"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/68589/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas
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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/68588/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/68587/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/68586/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.
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starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/68585/detektivska-agenciya-star-0885350440

7" (17.78 cm) ACER Iconia B1-710
7" (17.78 cm) ACER Iconia B1-710, GPS, Multi-Touch Display, двуядрен MTK 8317/T 1.2 GHz, 1GB RAM, 8GB вградена памет,
802.11n, bluetooth, Android 4.1, 340g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/68584/7-1778-cm-acer-iconia-b1-710

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/68583/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/68582/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/68581/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Пловдив Стара Загора Ямбол Хасково
Димитровград
Страница 30/116

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

22.09.2013

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/68580/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

София – преводи и легализация
Преводаческа агенция „Нов век“ разполага с опитни преводачи, лицензирани от Дирекция „Консулски отношения“ към
МВнР, работещи с повече от 30 езика. Агенцията осигурява за клиентите си заверка с Апостил (Apostille) и легализация
на лични си и официални фирмени документи във всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република
България. Предлага стандартни, бързи и експресни срокове за изпълнение на поръчките на своите клиенти, като винаги се
стреми да оптимизира крайния резултат. За въпроси и поръчки ще ни намерите на следния адрес:
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 0895 60 71 50
Имейл: sofia@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/68579/sofiya--prevodi-i-legalizaciya

11.6" (25.65 cm) ACER V5-121-C74G50nbb
11.6" (25.65 cm) ACER V5-121-C74G50nbb, син, двуядрен AMD C70 1.0/1.33 GHz, LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0,
Linux, 1.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/68578/116-2565-cm-acer-v5-121-c74g50nbb

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само за 30 минути.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.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/62495/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-za-30-minutiburzikreditibg

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
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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/60853/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

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

Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
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/66346/lesni-i-byrzi-pari-onlayn-ot-burzikreditibg-samo-za-vas-ot-500-do-1000-lv

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

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Лесни и бързи пари Онлайн от burzikrediti.bg
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
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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/54833/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

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/68577/30-50-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/68576/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/68575/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

15.6" (39.62 cm) ACER E1-531G-20204G1TMaks
15.6" (39.62 cm) ACER E1-531G-20204G1TMaks, двуядрен Pentium® 2020M 2.4 GHz, HD LED Display & GeForce GT 710M
2GB (HDMI), 4GB, 1TB, USB3.0, Linux, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/68574/156-3962-cm-acer-e1-531g-20204g1tmaks

Качествен ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ от Вносителя
Планет Строй 2008 ООД предлага:
******* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество-топола, черен и кафяв филм, фенолово WBP лепило:
18х1220х2440мм;
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
****** Вилици – поцинковани;
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****** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/68573/kachestven-vodoustoychiv-shperplat-ot-vnositelya

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
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0884 57 80 53
0877 37 20 83
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68572/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

15.6" (39.62 cm) ACER E1-571G-32346G75Mnks
15.6" (39.62 cm) ACER E1-571G-32346G75Mnks, черен, двуядрен Intel® Core™ i3 2348M 2.3 GHz, HD LED Display &
GeForce GT 710M 1GB (HDMI), 6GB, 750GB, USB3.0, Linux, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/68571/156-3962-cm-acer-e1-571g-32346g75mnks

4GB DDR3 1600MHz Corsair CMV4GX3M1A1600C11
4GB DDR3 1600MHz Corsair CMV4GX3M1A1600C11, доживотна гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/68570/4gb-ddr3-1600mhz-corsair-cmv4gx3m1a1600c11

8GB DDR3 1600MHz Corsair CMV8GX3M1A1600C11
8GB DDR3 1600MHz Corsair CMV8GX3M1A1600C11, доживотна гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/68569/8gb-ddr3-1600mhz-corsair-cmv8gx3m1a1600c11

19.5" (49.53 cm) Acer V206HQLAb
19.5" (49.53 cm) Acer V206HQLAb, HD+ LED, 5ms 100 000 000:1 200cd/m2 черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/68568/195-4953-cm-acer-v206hqlab

21.5" (54.61 cm) Acer V226HQLb FULL HD LED
21.5" (54.61 cm) Acer V226HQLb FULL HD LED, 5ms, 100 000 000:1 200cd/m2, 3г
http://obiavidnes.com/obiava/68567/215-5461-cm-acer-v226hqlb-full-hd-led

Калъф за таблет TAC1016
Калъф за таблет TAC1016, черен, до 7" (17.78 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/68566/kalyf-za-tablet-tac1016

ЕТ ПАВИС ДИМИТРОВ ПЕТКО ДИМИТРОВ
ПАВИС ДИМИТРОВ ПЕТКО ДИМИТРОВ от гр. Пазарджик се утвърждава в зърнопроизводство и търговия на семена и
зърно – рапица, пшеница, слънчоглед, ечемик, царевица. Запитвания на адрес: с. Черногорово, тел.: 034442212.
http://obiavidnes.com/obiava/68565/et-pavis-dimitrov-petko-dimitrov

Калъф за таблет TAC1016
Калъф за таблет TAC1016, син, до 7" (17.78 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/68564/kalyf-za-tablet-tac1016

ВОЗИМ НА БЛИЗО И ДАЛЕЧЕ ТОВАРИ ДО 10 Т НА НИСКИ ЦЕНИ 0885720331
Извършваме превоз на разнородни товари(мебели, багаж, битова техника, покъщнина, оборудване, дървен материал,
машини, строителни материали, товари по АДР, преместване на домове, офиси, складове, магазини и др.) в София,
страната и чужбина със супернадеждни автомобили от 1 до 10т на приемливи цени.Камионите са оборудвани с падащи
бордове, палетни колички и колани за укрепване на товара. ‘ДУЛО ТРАНС”ЕООД е лицензирана и специализирана фирма с
квалифициран персонал и дългогодишен опит в областта на автотранспорта.Разчитайте на коректност, точност,
експресна и качествена доставка на Вашите стоки от врата до врата, както и на съдействие от страна на шофъора
при товаро-разтоварни операции.Услугата се заплаща на шофъора при натоварване и всяка възникнала допълнителна
услуга се доплаща.По Ваше усмотрение-фактури по ДДС. Ние сме Вашият надежден партнъор.За контакти-Т.Тодоров
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0885720331 и 02/9831312
http://obiavidnes.com/obiava/68563/vozim-na-blizo-i-daleche-tovari-do-10-t-na-niski-ceni-0885720331

ВОЗИМ НА БЛИЗО И ДАЛЕЧЕ ТОВАРИ ДО 10 Т НА НИСКИ ЦЕНИ 0885720331
Извършваме превоз на разнородни товари(мебели, багаж, битова техника, покъщнина, оборудване, дървен материал,
машини, строителни материали, товари по АДР, преместване на домове, офиси, складове, магазини и др.) в София,
страната и чужбина със супернадеждни автомобили от 1 до 10т на приемливи цени.Камионите са оборудвани с падащи
бордове, палетни колички и колани за укрепване на товара. ‘ДУЛО ТРАНС”ЕООД е лицензирана и специализирана фирма с
квалифициран персонал и дългогодишен опит в областта на автотранспорта.Разчитайте на коректност, точност,
експресна и качествена доставка на Вашите стоки от врата до врата, както и на съдействие от страна на шофъора
при товаро-разтоварни операции.Услугата се заплаща на шофъора при натоварване и всяка възникнала допълнителна
услуга се доплаща.По Ваше усмотрение-фактури по ДДС. Ние сме Вашият надежден партнъор.За контакти-Т.Тодоров
0885720331 и 02/9831312
http://obiavidnes.com/obiava/68562/vozim-na-blizo-i-daleche-tovari-do-10-t-na-niski-ceni-0885720331

ВОЗИМ НА БЛИЗО И ДАЛЕЧЕ ТОВАРИ ДО 10 Т НА НИСКИ ЦЕНИ 0885720331
Извършваме превоз на разнородни товари(мебели, багаж, битова техника, покъщнина, оборудване, дървен материал,
машини, строителни материали, товари по АДР, преместване на домове, офиси, складове, магазини и др.) в София,
страната и чужбина със супернадеждни автомобили от 1 до 10т на приемливи цени.Камионите са оборудвани с падащи
бордове, палетни колички и колани за укрепване на товара. ‘ДУЛО ТРАНС”ЕООД е лицензирана и специализирана фирма с
квалифициран персонал и дългогодишен опит в областта на автотранспорта.Разчитайте на коректност, точност,
експресна и качествена доставка на Вашите стоки от врата до врата, както и на съдействие от страна на шофъора
при товаро-разтоварни операции.Услугата се заплаща на шофъора при натоварване и всяка възникнала допълнителна
услуга се доплаща.По Ваше усмотрение-фактури по ДДС. Ние сме Вашият надежден партнъор.За контакти-Т.Тодоров
0885720331 и 02/9831312
http://obiavidnes.com/obiava/68561/vozim-na-blizo-i-daleche-tovari-do-10-t-na-niski-ceni-0885720331

Детективска Агенция Инкогнито -Пловдив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/68560/detektivska-agenciya-inkognito--plovdiv

Калъф за таблет TAC1016
Калъф за таблет TAC1016, зелен, до 7" (17.78 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/68559/kalyf-za-tablet-tac1016

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/68558/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii--0877696928-24ch

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
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-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/68557/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii--0877696928-24ch

Детективска Агенция Фокс-Извършва детективски услуги на територията на 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/68556/detektivska-agenciya-foks-izvyrshva-detektivski-uslugi-na-teritoriyata--na-cyalata-s

Детективска Агенция Фокс-Частен Детектив-Детективски Услуги-София,Пазарджик Пловдив
Стара Загора
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Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://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/68555/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-detektivski-uslugi-sofiyapazardjik-plov

Калъф за таблет TAC1016
Калъф за таблет TAC1016, черен, до 10" (25.40 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/68554/kalyf-za-tablet-tac1016

Калъф за таблет TAC1007
Калъф за таблет TAC1007, черен, изкуствена кожа, стойка, до 7" (17.78 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/68553/kalyf-za-tablet-tac1007

"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
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68552/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Калъф за таблет TAC1008
Калъф за таблет TAC1008, черен, изкуствена кожа, стойка, до 7" (17.78 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/68551/kalyf-za-tablet-tac1008

Курс по гръцки език за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по гръцки език по системата Епикинонисте Елиника, първо ниво. В процеса на
обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около
1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на гръцки език.
Курсът се провежда сряда и петък от 18.30 до 20.30 ч., общо 80 учебни часа. Цена 250 лв. Начало: 25.09.2013г.
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/68550/kurs-po-grycki-ezik-za-nachinaeshti

Курс по английски език А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език по системата New Headway. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и
граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда два пъти седмично –
сряда и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 2.10.2013г.
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
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e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/68549/kurs-po-angliyski-ezik-a1

БРАЗИЛСКИ ПОРТУГАЛСКИ - B1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по бразилски португалски B1. Курсът се провежда по системата Falar,
Ler, Escrever. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 50 учебни часа, вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало - 15.10.2013г.
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/68548/brazilski-portugalski----b1

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.
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/68547/syboten-kurs-po-brazilski-portugalski-za-nachinaeshti

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/68546/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

РАБОТА ЗА ВСЕКИ -НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ
ПРЕЗ СВОБОДНОТО ВРЕМЕ !
Повишете приходите си с над 600-900 $ на месец!-ето тук-http://easymoneybg.ovo.bg/- ще ви покажа как става всичко
това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
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Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.за повече информация моля
посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/68545/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

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/68544/kurs-po-portugalski-ezik-za-sredno-naprednali

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/68543/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Техника за шпиони
Тук ще намерите подробна информация на всички видове скрити камери и други шпионски техники , като
подслушвателни устройства , мини камери , ще разберете как се работи с тях , за какво може да ги използвате.В този
блог може да разберете всичко което ви интересува за шпионска техника.
http://obiavidnes.com/obiava/68542/tehnika-za-shpioni

Неделен курс по португалски език за начинаещи
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.
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/68541/nedelen-kurs-po-portugalski-ezik-za-nachinaeshti

Калъф за таблет TAC1003
Калъф за таблет TAC1003, черен, до 7" (17.78 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/68540/kalyf-za-tablet-tac1003
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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/68539/kurs-po-italianski-ezik--b1

Неделен курс по италиански език – първо ниво
Учебен център Орбис организира неделен курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Progetto Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Нивото е с продължителност 80 часа и се провежда всяка неделя от 10.00 до 13.30 часа. Цена: 250 лева. Начало:
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/68538/nedelen-kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

Калъф за таблет TAC1003
Калъф за таблет TAC1003, червен, до 7" (17.78 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/68537/kalyf-za-tablet-tac1003

НОВ ВЕК Превод и легализация от и на арабски език
Преводаческа агенция „НОВ ВЕК“ предлага качествени и бързи официални преводи от и на английски, френски,
испански, холандски, гръцки, хърватски, руски, италиански, португалски, немски и още над 30 чужди езика. Заверки и
легализация на лични и официални фирмени документи от страната и чужбина. Перфектно качество на конкурентни
цени.
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел:0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/68536/nov-vek-prevod-i-legalizaciya-ot-i-na-arabski-ezik

София – преводи и легализация
Преводаческа агенция „Нов век“ разполага с опитни преводачи, лицензирани от Дирекция „Консулски отношения“ към
МВнР, работещи с повече от 30 езика. Агенцията осигурява за клиентите си заверка с Апостил (Apostille) и легализация
на лични си и официални фирмени документи във всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република
България. Предлага стандартни, бързи и експресни срокове за изпълнение на поръчките на своите клиенти, като винаги се
стреми за оптимизира крайния резултат. За въпроси и поръчки ще ни намерите на следния адрес:
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Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 0895 60 71 50
Имейл: sofia@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/68535/sofiya--prevodi-i-legalizaciya

Заклети преводачи с китайски език
Преводаческа агенция „Нов век“ предлага експресни, бързи и стандартни преводи и легализации на лична и фирмена
документация от и за чужбина. Агенцията разполага с професионални преводачи, работещи с повече от 30 езика, които
са лицензирани към дирекция „Консулски отношениея“ към Министерство на външните работи. Клиентите получават
заверка с Апостил (Apostille) и легализация на лични и официални фирмени документи във всички държавни ведомства и
чуждестранни консулства в Република България. За въпроси и поръчки ще ни намерите на следния адрес:
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 0895 60 71 50
Имейл: sofia@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/68534/zakleti-prevodachi-s-kitayski-ezik

Преводи от НОВ ВЕК с чешки език
Преводаческа агенция „Нов век“ предлага експресни, бързи и стандартни преводачески услуги на документи от и за
чужбина. Разполагаме с лицензирани преводачи на повече от 30 езика като френски, немски, английски, чешки, полски,
словенски, гръцки. Осигуряваме заверка с Апостил (Apostille) и легализация на лични и официални фирмени документи във
всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република България. За въпроси и поръчки ще ни намерите на
следния адрес:
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 0895 60 71 50
Имейл: sofia@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/68533/prevodi-ot-nov-vek-s-cheshki-ezik

„НОВ ВЕК” – лицензирана агенция за преводи
Преводаческа агенция „Нов век“ осъществява преводи и легализации на всички видове общински, фирмени и лични
документи от и за чужбина като дипломи, декларации, актове за раждане, сертификати, лична и фирмена
кореспонденция и много други. Работим с лицензирани преводачи и осъществяваме стандартни, бързи е експресни
преводи. За повече информация и поръчки:
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 0895 60 71 50; 02/ 49 00 756
Имейл: sofia@nov-vek.org
Уебсайт: www.sofia.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/68532/nov-vek--licenzirana-agenciya-za-prevodi

Заклети преводачи с португалски език
Преводаческа агенция „Нов век“ предлага експресни, бързи и стандартни преводи и легализации на лична и фирмена
документация от и за чужбина. Агенцията разполага с професионални преводачи, работещи с повече от 30 езика, които
са лицензирани към дирекция „Консулски отношениея“ към Министерство на външните работи. Клиентите получават
заверка с Апостил (Apostille) и легализация на лични и официални фирмени документи във всички държавни ведомства и
чуждестранни консулства в Република България. За въпроси и поръчки ще ни намерите на следния адрес:
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Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 0895 60 71 50
Имейл: sofia@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/68531/zakleti-prevodachi-s-portugalski-ezik

Калъф за таблет TAC1003
Калъф за таблет TAC1003, син, до 7" (17.78 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/68530/kalyf-za-tablet-tac1003

Оптимизиране на сайт за Google
Висококачествени CEO услуги в Балчик на страхотна цена от Galinov.com. Успешна оптимизация на корпоративни уеб
сайтове и максимизиране на класирането им в търсачките като Google и други.
http://obiavidnes.com/obiava/68529/optimizirane-na-sayt-za-google

Продавам изгодно земеделски земи в Пловдивска-Пазарджишка област
Собственик продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим,
Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски,
в землищата на селата:Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Браниполе, Брестник,
Брестовица, Верен, Виница, Войводиново, Войсил, Гелеменово, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Градина, Гранит,
Граф Игнатиево, Динката, Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх,
Ивайло, Извор, Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница,
Козарско, Костиево, Кочево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Леново, Лозен, Мало Конаре, Марково, Медковец,
Мененкьово, Мокрище, Момино село, Мулдава, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари, Отец-Кирилово, Павелско,
Пазарджик,Перущица, Пловдив, Православен, Първенец, Радиново, Рогош, Садово, Синитово, Симеоновец, Стамболийски,
Строево, Триводици, Труд, Устина, Хасково, Храбрино, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Ягодово
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/68528/prodavam-izgodno-zemedelski-zemi-v-plovdivska-pazardjishka-oblast

Купувам земеделска земя до регулация или на асфалт в цялата страна.
Купувам земеделска земя до регулация или на асфалт в цялата страна. Купувам обработваеми и необработваеми
земеделски земи - ниви, лозя, овощни градини, ливади в следните области: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново,
Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград,
Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Софийска област, Област София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол
GSM: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.org
http://obiavidnes.com/obiava/68527/kupuvam-zemedelska-zemya-do-regulaciya-ili-na-asfalt-v-cyalata-strana

обучение на куче
Специализирана за дресиране на кучета тематична страница - Итън ви предлага 3 месеца курс обучение на кучета.
Команди „До мен!”, „Седни!”, „Легни!”, забрани, извикване и други
http://obiavidnes.com/obiava/68526/obuchenie-na-kuche

Калъф за таблет TAC1007
Калъф за таблет TAC1007, черен, изкуствена кожа, стойка, до 8" (20.32 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/68525/kalyf-za-tablet-tac1007

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
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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/68524/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:
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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/68523/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/68522/30-50-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/68521/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.
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Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/68520/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
-----------------------------Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/68519/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/68518/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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/68517/hidrofoben-shperplat-megaplex
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Калъф за таблет TAC1004
Калъф за таблет TAC1004, картинка "Angry Birds", до 7" (17.78 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/68516/kalyf-za-tablet-tac1004

Калъф за таблет TAC1003
Калъф за таблет TAC1003, черен, до 9.7" (24.64 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/68515/kalyf-za-tablet-tac1003

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/68514/sigurna-rabota

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/68513/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/68512/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/68511/sigurna-rabota

ПОРТАТИВНА МАСИЧКА E-TABLE ЗА ЛАПТОП ** 29 лв.
ПОРТАТИВНА МАСИЧКА E-TABLE ЗА ЛАПТОП
Не можем да си представим съвременното ежедневие, без незаменимите ни лаптопи. На работа, вкъщи, на леглото, на
масата в кухнята, на дивана- те улесняват значително нашата работа, но понякога е повече от задължително и ние да
улесним тяхната? С една практична и портативна масичка ще си създадем комфорт и ще ги предпазим лесно от
загряване или битови инциденти!
ПРЕДИМСТВА:
- Стилен дизайн, лека, сгъваема и се инсталира за секунди;
- Здрава и стабилна, удобна за лаптопа,четене, хранене и др.;
- Възможност за регулиране наклона на поставката за лаптопа;
- Голяма работна площ и удобство при работа;
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- Два вградени вентилатори, предпазващи лаптопа от прегряване;
- Специална поставка за чаша, химикалка и др.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- Съвместима с всички модели лаптопи;
- Супер тънка и много лека;
- Размери в сгънато положение: 285х316х36 мм;
- Височина от 200 до 310 мм; регулируема дължина на краката;
- Размери на плота: 560x316 мм;
- USB удължител;
- Специална подложка за мишката;
- Тегло: 1,5 кг;
- Товароносимост до 25 кг.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ЦЕНА: 29 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване
4 лв., а до адрес 5,90 лв. и получаване на следващия ден, а
в селища без офис на Еконт такса 7,20 лв. и получаване до 3 дни
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/68510/portativna-masichka-e-table-za-laptop--29-lv

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
В областта на Търговското право адвокатска кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ" предлага следните правни услуги:
Прехвърляне на търговски предприятия -със задължения,фирми под наем,акции, дружествени дялове и покупко-продажба
на предприятия
Консултации в областта на данъчното право
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 адресна регистрация.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
За контакти: тел:0897558320 0886346230
сайт.http://legalkonsulting.4stupki.com/
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни.
http://obiavidnes.com/obiava/68509/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-za-firmi-ot-cyalata-strana
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Правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"-КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД
ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА СТРАНАТА !!!

ЕООД

СЪС

В областта на Търговското право адвокатска кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ" предлага следните правни услуги:
Прехвърляне на търговски предприятия -със задължения,фирми под наем,акции, дружествени дялове и покупко-продажба
на предприятия
Консултации в областта на данъчното право
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 адресна регистрация.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
За контакти: тел:0897558320 0886346230
сайт.http://legalkonsulting.4stupki.com/
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни.
http://obiavidnes.com/obiava/68508/pravna-kantora-legal-konsulting-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za

Калъф за таблет TAC1007
Калъф за таблет TAC1007, черен, изкуствена кожа, стойка, до 10" (25.40 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/68507/kalyf-za-tablet-tac1007

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/68506/30-50-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/68505/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn
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НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/68504/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Изкупувам коли и бусове за скрап
Изкупувам всякакви стари автомобили и бусове за скрап или за части, вдигане от място в удобно за ваз време,плащане
веднага.Работим без почивен ден.Издавам удостоверения за дерегестрация в КАТ.Цените са според марката,модела и
състоянието на автомобила от 300 до 1000лв-0896909877
http://obiavidnes.com/obiava/68503/izkupuvam-koli-i-busove-za-skrap

Изкупувам коли и бусове за скрап
Изкупувам всякакви стари автомобили и бусове за скрап или за части, вдигане от място в удобно за ваз време,плащане
веднага.Работим без почивен ден.Издавам удостоверения за дерегестрация в КАТ.Цените са според марката,модела и
състоянието на автомобила от 300 до 1000лв-0896909877
http://obiavidnes.com/obiava/68502/izkupuvam-koli-i-busove-za-skrap

Калъф за таблет TAC1008
Калъф за таблет TAC1008, черен, изкуствена кожа, стойка, до 10" (25.40 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/68501/kalyf-za-tablet-tac1008

Калъф за таблет TAC1004
Калъф за таблет TAC1004, картинка "Angry Birds", до 9.7" (24.64 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/68500/kalyf-za-tablet-tac1004

Калъф за таблет TAC1017
Калъф за таблет TAC1017, вградена клавиатура, черен, изкуствена кожа, до 7" (17.78 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/68499/kalyf-za-tablet-tac1017

Калъф за таблет TAC1019
Калъф за таблет TAC1019, вградени колонки, черен, до 7" (17.78 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/68498/kalyf-za-tablet-tac1019

Калъф за таблет TAC1017
Калъф за таблет TAC1017, вградена клавиатура, черен, изкуствена кожа, до 9.7" (24.64 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/68497/kalyf-za-tablet-tac1017

LED Лампи
Компактни и изключително ефективни ЛЕД Лампи. Икономични LED Лампи за домашна и промишлена употреба
намаляват вашите сметки за осветление до 90% . Само сега на промоционална цена!
http://obiavidnes.com/obiava/68496/led-lampi

LED Лунички
LED Лунички с най често срещаните фасунги GU10 G5.3 на 12V или 220V с две години гаранция на гарантирано най добра
цена. Освен че са по икономични те имат и до 100 пъти по дълъг експлотационен живот.
http://obiavidnes.com/obiava/68495/led-lunichki
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LED Ленти
Предлагаме голямо разнообразие от различни видове LED ленти SMD3528 и SMD5050 влаго и не влагозащитени и като
готови комплекти.
http://obiavidnes.com/obiava/68494/led-lenti

LED Прожектори
Мощни LED Прожектори за домашно и промишлено осветление с вградени датчици за движение и 2 години пълна
гаранция. Изключително подходящи за осветяването на пространства където не е необходимо осветлението да е
включено непрекъснато.
http://obiavidnes.com/obiava/68493/led-projektori

Keranova
Фирма Keranova е специалист в направата на готови решения за баня и различни решения за вашата баня. Доверете се на
специалистите с 7 годишен опит в изграждането на бани. Нашите дизайнери подбират най-подходящите мебели за да
обзаведат вашата баня.
http://obiavidnes.com/obiava/68492/keranova

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
0884 57 80 53
0877 37 20 83
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Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68491/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/68490/30-50-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/68489/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/68488/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА НАДОМНА РАБОТА
*На кой ли не му трябват допълнителни доходи ?
*Предлагам ви начин за тяхното изкарване .
*Единственото условие е да имате Интернет и 5-10 минути на ден .
*В сайта ще намерите най подробно обяснение за регистрация и видео обучение на
български език ! Всичко това е безплатно !!!
*За повече подробности влезте в сайта ---> http://easymoneybg.ovo.bg/
--------------------------------http://easymoneybg.ovo.bg/
------------------------------
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Опитайте и Успех
http://obiavidnes.com/obiava/68487/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/68486/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Машина за цепене на кожа
Предлагам цепачна машина с дължина на работния вал 400 мм.
Никола Петров - 0888 789 767 http://picasaweb.google.bg/haker3
http://obiavidnes.com/obiava/68485/mashina-za-cepene-na-koja

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА
ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА заема част от Западните Родопи – попада в териториите
на Пазарджик и Батак. Обхваща 10990 хка. с няколко язовира и реки. Област, идеална за риболов, спорт или екотуризъм,
фотолов и реален лов, пълноценна почивка или разходка. Климатът е с късо и проветриво лято, късна пролет, топла есен
и дълбока зима. В „Кемера” и „Дженевра” ще видите истински останки от римско време. В резервата „Дупката”
растителните и животински видове са най-разнообразни. Горите са смесени, срещат се много билки. Скокливите диви
кози за най-типичното животно, наред с всички останали видове от нашит ширини. За любителите на лова се срещат
благороден елен, глухар, сърна, дива свиня, дива коза, мечка, лисица и заек, муфлон. Гр.Батак, местност „Широка
поляна”, тел.: 03553/ 21 68, e-mail: dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com.
http://obiavidnes.com/obiava/68484/tp-dyrjavno-lovno-stopanstvo-shiroka-polyana

Продавам изгодно земеделски земи в Пловдивска-Пазарджишка област
Собственик продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим,
Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски,
в землищата на селата:Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Браниполе, Брестник,
Брестовица, Верен, Виница, Войводиново, Войсил, Гелеменово, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Градина, Гранит,
Граф Игнатиево, Динката, Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх,
Ивайло, Извор, Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница,
Козарско, Костиево, Кочево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Леново, Лозен, Мало Конаре, Марково, Медковец,
Мененкьово, Мокрище, Момино село, Мулдава, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари, Отец-Кирилово, Павелско,
Пазарджик,Перущица, Пловдив, Православен, Първенец, Радиново, Рогош, Садово, Синитово, Симеоновец, Стамболийски,
Строево, Триводици, Труд, Устина, Хасково, Храбрино, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Ягодово
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/68483/prodavam-izgodno-zemedelski-zemi-v-plovdivska-pazardjishka-oblast

Продавам изгодно земеделски земи в Пловдивска-Пазарджишка област
Собственик продава парцели и земеделски земи в общини: Пловдив, Пазарджик, Родопи, Марица, Асеновград, Кричим,
Куклен, Лъки, Перущица, Първомай, Садово, Стамболийски,
в землищата на селата:Асеновград, Алеко Константиново, Белащица, Бенковски, Благоевград, Браниполе, Брестник,
Брестовица, Верен, Виница, Войводиново, Войсил, Гелеменово, Говедаре, Горна Махала, Горни Воден, Градина, Гранит,
Граф Игнатиево, Динката, Добровница, Долна Махала, Долни Воден, Драгор, Желязно, Звъничево, Златитрап, Златовръх,
Ивайло, Извор, Изгрев-Благоевград, Йоаким Груево, Искра, Исперихово, Кадиево, Караджово, Караджалово, Катуница,
Козарско, Костиево, Кочево, Кричим, Крумово, Куклен, Куртово Конаре, Леново, Лозен, Мало Конаре, Марково, Медковец,
Мененкьово, Мокрище, Момино село, Мулдава, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари, Отец-Кирилово, Павелско,
Пазарджик,Перущица, Пловдив, Православен, Първенец, Радиново, Рогош, Садово, Синитово, Симеоновец, Стамболийски,
Строево, Триводици, Труд, Устина, Хасково, Храбрино, Цалапица, Царацово, Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Ягодово
http://www.apollon.net
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http://obiavidnes.com/obiava/68482/prodavam-izgodno-zemedelski-zemi-v-plovdivska-pazardjishka-oblast

Купувам земеделска земя до регулация или на асфалт в цялата страна.
Купувам земеделска земя до регулация или на асфалт в цялата страна. Купувам обработваеми и необработваеми
земеделски земи - ниви, лозя, овощни градини, ливади в следните области: Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново,
Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград,
Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Софийска област, Област София, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол
GSM: 0887644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.org
http://obiavidnes.com/obiava/68481/kupuvam-zemedelska-zemya-do-regulaciya-ili-na-asfalt-v-cyalata-strana

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации-Пловдив
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/68480/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii-plovdiv

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации-Пловдив
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
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-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/68479/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii-plovdiv

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации-Пловдив
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
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http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/68478/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii-plovdiv

УЧЕБНО ОПИТНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПЕТРОХАН
Учебно-опитно горско стопанство Петрохан е част от Факултет по горско стопанство към Лесотехническия
университет - uogs.wordpress.com. Провеждат се научни изследвания и демонстрации в естествена среда. С. Бързия, обл.
Монтана, ул. Петроханска 1, 0887790032.
http://obiavidnes.com/obiava/68477/uchebno-opitno-gorsko-stopanstvo-petrohan

ПАЛ ОЙЛ
ПАЛ ОЙЛ ООД е утвърден търговец на дърва за огрев в райна на село Рудник, Варненско. Доставя и дървен материал за
строителни цели, с лиценз. За контакт: телефон 052783223.
http://obiavidnes.com/obiava/68476/pal-oyl

Плиска Ойл
ПЛИСКА ОЙЛ е производител на марката слънчогледово олио ''Плиска''. Основна дейност е изкупуването на слънчоглед и
преработката му. Извършва и пакетиране на зърнени продукти като боб, захар, ориз, леща. гр. Шумен, ул. Драгоман 9,
054 830688, pliska-oil.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/68475/pliska-oyl

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/68474/detektivska-agenciya-star-0885350440-sofiya

Детективска агенция "Стар"-0885350440/ Пловдив
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
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БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/68473/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/68472/detektivska-agenciya-star-0885350440-varna

ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО
ИНСТИТУТ ПО ЛОЗАРСТВО И ВИНАРСТВО се намира в гр. Плевен и дейността му включва научни изследвания в
сферата на лозарство и винарство. Разработва сортове, технологии за растителна защита и химия във винарството.
Контакти: ilv.my.contact.bg/ZA_NAS.htm, ул. Кала тепе 1, тел. 064 822 161.
http://obiavidnes.com/obiava/68471/institut-po-lozarstvo-i-vinarstvo

Тера 95
ТЕРА 95 е фирма, която продава препарати за растителна защита поместени в малки опаковки. Търсете в следните
селскостопански аптеки: Харманли, ул. Христо Смирненски 2, Първомай, ул. Ал. Стамболийски 8. Офис: Харманли, ул. В.
Левски 81, ап. 3, 037388800.
http://obiavidnes.com/obiava/68470/tera-95

Мелница Сливен
В мелници МЕЛКО http://www.melko.bg се произвеждат брашна за хлебопекарни, брашно тип 450, брашно Тип 500,
пшеничен грис. Нова серия - пълнозърнесто брашно, миксове и продуктови брашна. За контакти: 8800 Сливен, кв.
Индустриален, тел.: 044/667 955.
http://obiavidnes.com/obiava/68469/melnica-sliven

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
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аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/68468/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-plovdiv

Христо Христов - база Ломци
Качествени фуражи и зърно предлага фирма ХРИСТО ХРИСТОВ - БАЗА ЛОМЦИ, която разполага с модерна техника за
обработка на посевите от пшеница, рапица, слънчоглед, ечемик. За връзка: гр. Сливен, ул. Стефан Караджа 5, тел.:
055922813.
http://obiavidnes.com/obiava/68467/hristo-hristov---baza-lomci

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

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
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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

Милчо Киров
В село Караисен, великотърновско, зърнопроизводител с качествена продукция еЕТ МИЛЧО КИРОВ, който обработва и
продава на едрореколта отцаревица, пшеница, слънчоглед. За връзка: ул. Тридесет и първа 8, 061055558.
Реколта от пшеница, царевица, слънчоглед продава на изкупвачи в село Караисен, обл. В.ТърновоЕТ МИЛЧО КИРОВ. 1-во
качествозърнена продукция за фураж и мелници от производител. За контакти: ул. Тридесет и първа 8, 061055558.
http://obiavidnes.com/obiava/68466/milcho-kirov

Агроинвест Про
АГРОИНВЕСТ ПРО е великотърновси търговец на препарати за растителна защита, торове на цени от производител.
Офис: Павликени, ул. Тошо Кътев 14, 061052242.
За препарати от призводител АГРОИНВЕСТ ПРО – растителнозащитни препарати, пестициди на едро и дребно,
торове. По-високи добиви и качествена реколта. За кореспонденция: Павликени, ул. Тошо Кътев 14, 061052242.
http://obiavidnes.com/obiava/68465/agroinvest-pro

ФИНО шпакловане с колоркит 1.50лв/слой, качествено боядисване !!!
ФИНО шпакловане с колоркит 1.50лв/слой, качествено боядисване !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68464/fino-shpaklovane-s-kolorkit-150lvsloy-kachestveno-boyadisvane-

Ил Бе са
ИЛ БЕ СА се занимава със селскостопанска работа като обработва близо 4000 дка площи с насаждения от овес,
царевица, ечемик, пшеница. Зърнопроизводител и търговец на зърно. Адрес: село Венец, Шумен, ул. Кирил и Методий 19,
вх. 1, ет. 3, ап. 11, 054802825.
http://obiavidnes.com/obiava/68463/il-be-sa

Бора ООД
Основната дейност на фирма „Бора” ООД е в областта на пречистване на отпадъчни води – комунално-битови
пречиствателни станции и пречистване на отпадъчни води от хранително-вкусовата промишленост и животновъдни
ферми. За контакти: гр. София, ул. „Любляна” № 46.
„Бора” ООД е фирма, която е спициализирана в проектирането и изграждането на пречиствателни системи. Фирмата е
създадена през 1991 год., като за този период е успяла да утвърди името си в страната и има множество реализирани
проекти. За повече информация, моля посетете сайта ни: http://www.bora.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/68462/bora-ood

превоз
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/68461/prevoz
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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/68460/transportno-speditorski-uslugi

Товарни превози
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/61067/tovarni-prevozi

ТОДОР СТАЙКОВ
ЕТ ТОДОР СТАЙКОВ е дългогодишен зърнопроизводител и тютюнопроизводител. Фирмата произвежда и търгува с
тютюн и житни растения: царевица, пшеница, слънчоглед. За връзка с ръководството: Гр. Ямбол, ул. Константин
Иречек 9, 046664097.
http://obiavidnes.com/obiava/68459/todor-staykov

Ате Пласт ООД
Основната дейност на фирма Ате Пласт ООД е производството на полиетиленови фолия, които намират приложение в
редица отрасли: хранително-вкусова промишленост, строителство, стъкларска и химическа промишленост, парфюмерия
и козметика, фолия за прахове и почистващи препарати, медицина, селско стопансктво и други.
http://obiavidnes.com/obiava/68458/ate-plast-ood

Руди Ра- Рибарица
Къща Бубулина е място за почивка в тетевенския балкан, Рибарица. Тиха местност недалеч от главен път, с минаваща
река покрай вилата. Три етажа с по две стаи, барбекю, риболов, открит басейн, TV, интернет.
http://www.rudy-ra.com/ribarica/, тел.: 0897 87 37 03, 0888 46 20 25, e-mail: info@rudy-ra.com
http://obiavidnes.com/obiava/68457/rudi-ra--ribarica

"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/68456/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Машина за хрупкави пържени картофи и зеленчуци
Машина за хрупкави пържени картофи и зеленчуци
Машина 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/с1резервен нож/ позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става бързо, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели, семейство или
клиенти.Цена 210лв
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/68455/mashina-za-hrupkavi-pyrjeni-kartofi-i-zelenchuci

Камено Газ
Газоразпределителната мрежа на Камено се изгражда от Камено – газ ЕООД http://kameno-gaz.com/. Основен доставчик
на природен газ за нуждите на бита, промишлеността и административните сгради в града. Адрес: ул. Максим Горки 1б,
0897870849.
Потребители към газоразпределителната мрежа в град Камено са клиенти на фирма Камено – газ ЕООД – основен
законен доставчик и разпределител на природен газ в града. За контакт: http://kameno-gaz.com/, ул. Максим Горки 1б,
0897870849.
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http://obiavidnes.com/obiava/68454/kameno-gaz

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

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 пари Онлайн от burzikrediti.bg само за вас от 500 до 1000 лв.
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/58175/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
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

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
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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

ВЕСЕЛА ЛЮБОМИРОВА ЦОНЕВА
Частен съдебен изпълнител Весела Любомирова Цонева от района на град Габрово, по възлагане от пристъпилия към
изпълнение заложен кредитор, извършва предаване на заложеното имущество или извършването на продажба на
същото.
Като пълноправен частен съдебен изпълнител, Весела Любомирова Цонева прилага опита и професионализма си при
решаване на Вашите проблеми. Работи в района на гр. Габрово, като фигурира с регистрационен номер 732 в „Камарата
на частните съдебни изпълнители”. За контакти: гр. Габрово, ул. Скобелевска №32. Телефони за контакти: 066/809717 и
0887/939576, електронна поща: vesela_tsoneva@abv.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/68453/vesela-lyubomirova-coneva

Фотоапарат Olympus XZ-2 +подарък Wireless FlashAir™ 8GB карта
Фотоапарат Olympus XZ-2 +подарък Wireless FlashAir™ 8GB карта, бял, 12Mpix, 4xOptical zoom, 3" (7.62 cm) въртящ се
сензорен екран, microHDMI изход, двоен стабилизатор на изображението, SDHC/SDXC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/68452/fotoaparat-olympus-xz-2-podaryk-wireless-flashair-8gb-karta

"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/68451/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД
"МБАЛ ""Д-р Атанас Дафовски "" гр Кърджали има неонатологично отделение. Отделението е с разкрити 3 сектора:
- Сектор за здрави новородени на децентрализиран принцип;
- Сектор за специални грижи;
- Сектор за интензивно лечение.
- Отделението е оборудвано с модерна медицинска апаратура.
"
http://obiavidnes.com/obiava/68450/mbal-d-r-atanas-dafovski-ad

Строителни Ремонти и Довършителни Работи: Извършва
Строителни Ремонти и Довършителни Работи: Извършва
Мазилки, Замазки, Шпакловки, Зидарии, Бояджийски услуги Латекс ,Боядисване на Парапети.Первази.Винкели.Тръби и др
Блажна боя, Обръщане на Врати и Прозорци ,Топлоизолации
Бързо и Коректно Разумни Цени. – 0885230642
http://obiavidnes.com/obiava/68449/stroitelni-remonti-i-dovyrshitelni-raboti-izvyrshva

Включване на системи и биене на инжекции
Sestra.bg предлага пълно манипулационно здравно обслужване. Биене на инжекции, измерване на кръвно налягане,
включване в системи, както и различни грижи и специализирана помощ по домовете!
http://obiavidnes.com/obiava/68448/vklyuchvane-na-sistemi-i-biene-na-injekcii

Британски котенца - мъжко и женско
Продавам чистокръвни Британски котета мъжко и женско.Котета се хранят самостоятелно, научени на хигиенни
навици, обезпаразитени външно и вътрешно.За контакт тел: 0885246459
http://obiavidnes.com/obiava/68447/britanski-kotenca---myjko-i-jensko

Британски късокосмести котета
Развъдник регистриран в международна организация НФФе(FIFe), Ви предлага чистокръвни британски късокосмести
котета от родители шампиони притежаващи дипломи и отличия.При напускане на развъдника котета ще са научени на
хигиенни навици,ще са имунизирани,чипирани,обезпаразитени, международен вет.паспорт(по желание родословие).Всички
котета с добър нрав,при закупуването ще получите препоръки за отглеждане.За повече снимки посетете сайта:
http://www.breedingcattery.eu
http://obiavidnes.com/obiava/68446/britanski-kysokosmesti-koteta
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Детективска Агенция Фокс -България 0888400413-Услуги За Цялата Страна
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/68445/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413-uslugi-za-cyalata--strana

Кандидатстудентски курсове и частни уроци по български език и литература
Курсове и частни уроци по български език и литература в София, Сливен и Ямбол от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850
660/. Кандидатстудентски курсове и частни уроци по български език и литература в София, Сливен и Ямбол – 0894 850
660! Курсове и частни уроци за кандидат-студенти по български език и литература в София, Сливен и Ямбол – 0894 850
660! Курсове и частни уроци за матура по български език и литература в София, Сливен и Ямбол – 0894 850 660! Курсове
и частни уроци за матура по български език и литература след VII клас в София, Сливен и Ямбол – 0894 850 660!
http://obiavidnes.com/obiava/68444/kandidatstudentski-kursove-i-chastni-uroci-po-bylgarski-ezik-i-literatura

"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
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68443/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

ПОРТАТИВНА МАСИЧКА E-TABLE ЗА ЛАПТОП ** 29 лв.
ПОРТАТИВНА МАСИЧКА E-TABLE ЗА ЛАПТОП
Не можем да си представим съвременното ежедневие, без незаменимите ни лаптопи. На работа, вкъщи, на леглото, на
масата в кухнята, на дивана- те улесняват значително нашата работа, но понякога е повече от задължително и ние да
улесним тяхната? С една практична и портативна масичка ще си създадем комфорт и ще ги предпазим лесно от
загряване или битови инциденти!
ПРЕДИМСТВА:
- Стилен дизайн, лека, сгъваема и се инсталира за секунди;
- Здрава и стабилна, удобна за лаптопа,четене, хранене и др.;
- Възможност за регулиране наклона на поставката за лаптопа;
- Голяма работна площ и удобство при работа;
- Два вградени вентилатори, предпазващи лаптопа от прегряване;
- Специална поставка за чаша, химикалка и др.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
- Съвместима с всички модели лаптопи;
- Супер тънка и много лека;
- Размери в сгънато положение: 285х316х36 мм;
- Височина от 200 до 310 мм; регулируема дължина на краката;
- Размери на плота: 560x316 мм;
- USB удължител;
- Специална подложка за мишката;
- Тегло: 1,5 кг;
- Товароносимост до 25 кг.
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
ЦЕНА: 29 лв.
ПОКУПКИ:
София, пазар "Борово", павилион 12
(срещу входа на супермаркет "Европа")
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до поискване
4 лв., а до адрес 5,90 лв. и получаване на следващия ден, а
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в селища без офис на Еконт такса 7,20 лв. и получаване до 3 дни
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/68442/portativna-masichka-e-table-za-laptop--29-lv

Курсове за кандидатстване след 7 клас
Курсове за кандидатстване след 7 клас по математика и български език и литература, отлична методика на обучение,
квалифицирани преподаватели с опит, малки групи или индивидуално, висока успеваемост.
София – „ELINA” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/68441/kursove-za-kandidatstvane-sled-7-klas

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/68440/kursove-za-podgotovka-za-matura-i-kandidatstudentski-izpiti

Курсове по немски език с ваучери "Аз мога повече"
Ако мислите, че сега е времето да научите немски език, предлагаме ви организирани групи през септември. Обогати
културата си и си отвори нови врати за професионална реализация с курсовете ни на изключително атрактивни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/68439/kursove-po-nemski-ezik-s-vaucheri-az-moga-poveche

Български език за чужденци
Учебен център Орбис предлага индивидуално и фирмено обучение по български език за чужденци. Обучението може да се
провежда чрез контактен език:
- английски
- немски
- испански
- италиански
- френски
- португалски
- руски
- фински
В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене; въвежда се базова лексика
от около 1800 – 2000 думи и се акцентира върху умението за изразяване.
Преподавателите са филолози с опит.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/68438/bylgarski-ezik-za-chujdenci
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Руски език – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по руски език в удобно за курсиста и преподавателя време. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на руски
език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/68437/ruski-ezik--individualno-obuchenie

Уроци по руски език
Привлича Ви поезията на руската литература, желаете да се насладите на тънкия хумор на руските комедии, искате да
разбирате непреводимия жаргон на руската “братва” или просто да се понесете на вълните на неповторимите песни на
Висоцки или “Любе”? Заповядайте в “Школа за усмивки”. Уроци по руски език, в групи или индивидуално, в удобно
уговорено време, добри цени, за всички възрасти.
Повече подробности на телефони - 02 980 73 22; 0877405022; 0877678544.
Адрес - “Школа за усмивки”, София ж.к. „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36.
http://obiavidnes.com/obiava/68436/uroci-po-ruski-ezik

Подготовка за матура по руски език
Последна учебна година. За да се справите с матурата по руски език без проблеми, заповядайте в “Школа за усмивки”.
Предлагаме достъпни цени и квалифицирана помощ. Отстъпка в цената при внасяне на цялата сума. Възможност за
поетапно плащане на 3 части.
Повече подробности на телефони - 02 980 73 22; 0877405022; 0877678544.
Адрес - “Школа за усмивки”, София ж.к. „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36
http://obiavidnes.com/obiava/68435/podgotovka-za-matura-po-ruski-ezik

Подготовка за матура по математика
Матура по математика – за да бъдете успешни и непогрешими, заповядайте за подготовка в “Школа за усмивки”.
Предлагаме достъпни цени и квалифицирана помощ. Отстъпка в цената при внасяне на цялата сума. Възможност за
поетапно плащане на 3 части.
Повече подробности на телефони - 02 980 73 22; 0877405022; 0877678544.
Адрес - “Школа за усмивки”, София ж.к. „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36
http://obiavidnes.com/obiava/68434/podgotovka-za-matura-po-matematika

Подготовка за матура по български език
Предстои Ви последната учебна година. За да се справите с матурата по български език без проблеми, заповядайте в
“Школа за усмивки”. Предлагаме достъпни цени и квалифицирана помощ. Отстъпка в цената при внасяне на цялата
сума. Възможност за поетапно плащане на 3 части.
Повече подробности на телефони - 02 980 73 22; 0877405022; 0877678544.
Адрес - “Школа за усмивки”, София ж.к. „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36
http://obiavidnes.com/obiava/68433/podgotovka-za-matura-po-bylgarski-ezik

Отслабване
Тежат ви излишните килограми, любимите дрехи ви създават дискомфорт, избягвате да се оглеждате в огледалото,
защото това което виждате ви депресира? Заповядайте в “Школа за усмивки”. Участвайки в нашия тренинг “Хвърли
излишната раница”, ще се превърнете във ваятел на собствената си фигура. С помощта на комплекс техники, използвани
от хилядолетия, съчетани със съвременни методики ще се потопите в удоволствието на съзвучието и синхрона със
собственото си тяло и в тандем с него ще достигнете желаните форми.
“Школа за усмивки”, София ж.к. „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36;
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тел.: 02980 73 22; 0877405022; 0877678544.
Повече подробности - на страницата ни във Фейсбук или в сайта ни www.shkolazausmivki.alle.bg
НОВО! Индивидуални занимания през Скайп за цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/68432/otslabvane

Здрави и усмихнати
Имате здравословни проблеми, желаете да тръгнете от “точката на замръзване” на Вашето кариерно и личностно
развитие? Заповядайте в “Школа за усмивки”. С помощта на комплекс техники, използвани от хилядолетия, съчетани
със съвременни методики от приложната психология ще подобрите физическото и психическото си състояние и ще
намерите своето най-добро АЗ.
“Школа за усмивки”, София ж.к. „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36;
тел.: 02 980 73 22; 0877405022; 0877678544.
Повече подробности - на страницата ни във Фейсбук или в сайта ни www.shkolazausmivki.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68431/zdravi-i-usmihnati

Стоматологичен Кабинет Иванови
СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ ИВАНОВИ предлага най-съвременни методи за зъболечение. За Вас се грижат
специалисти в денталната област. В кабинета на д-р Георги Иванов ще получите избелване на зъби (домашно и
кабинетно), обтурации с фотокомпозити и с глазйономерни цименти, кореново лечение, направа на мостове и корони,
изработка на снемаеми протези (плакови и силиконови), почистване на зъбен камък и полиране на зъби, орална и
лицево-челюстна хирургия, козметична стоматология. Прием и по Здравна каса. Запишете си час: гр. София, ж.к
Дружба, бл. 501, вх. 2, ет. 3, ап. 9, 02/ 978 89 30, 0898/ 921 211, 0885/ 825 398.
http://obiavidnes.com/obiava/68430/stomatologichen-kabinet-ivanovi

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/68429/zadochen-kurs-po-noktoplastika

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/68428/zadochen-kurs-po-klasicheski-masaj

Индивидуално обучение по РУМЪНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по румънски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата „Puls”, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене,
писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на
езика, и акцентира върху уменията за изразяване на румънски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/68427/individualno-obuchenie-po-rumynski-ezik

УНГАРСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по унгарски език в удобно за курсиста и за преподавателя време и с
подходяща интензивност по системите
"Hungaro Lingua" и "Hallo! Itt Magyarorszag!, всички нива. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи –
четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене
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на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на унгарски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/68426/ungarski-ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по ФИНСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по фински език в удобно за Вас и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В процеса на обучение се развиват всички езикови
елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен
на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на фински език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363
GSM: 0898 714495, 0898 714456
e-mail : orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/68425/individualno-obuchenie-po-finski-ezik

Индивидуално обучение по гръцки език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по гръцки език в удобно за курсиста и преподавателя време и с
подходяща интензивност по системата Епикинонисте Елиника или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на гръцки език. Цена: 10 лева на
учебен час
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/68424/individualno-obuchenie-po-grycki-ezik

ШВЕДСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по шведски език в удобно за курсиста и преподавателя време.
Работи се по системата Svenska for nyborjare. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане,
слушане, говорене. Цена: 10 лева на учебен час
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/68423/shvedski-ezik--individualno-obuchenie

ФРЕНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по френски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системата „Echo” или друга система по избор. В процеса на обучение се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и граматика, необходими
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за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена: 10 лева на
учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/68422/frenski--ezik--individualno-obuchenie

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по английски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Headway или друга система по
избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване
на английски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/68421/angliyski-ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по НЕМСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по немски език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Themen Aktuell” , „Em neu” или система по избор, всички нива. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
немски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/68420/individualno-obuchenie-po-nemski-ezik

Отслабването - мисия възможна!
Тежат ви излишните килограми, любимите дрехи ви създават дискомфорт, избягвате да се оглеждате в огледалото,
защото това което виждате ви депресира? Заповядайте в “Школа за усмивки”. Участвайки в нашия тренинг “Хвърли
излишната раница”, ще се превърнете във ваятел на собствената си фигура. С помощта на комплекс техники, използвани
от хилядолетия, съчетани със съвременни методики ще се потопите в удоволствието на съзвучието и синхрона със
собственото си тяло и в тандем с него ще достигнете желаните форми.
“Школа за усмивки”, София ж.к. „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36;
тел.: 02980 73 22; 0877405022; 0877678544.
Повече подробности - на страницата ни във Фейсбук или в сайта ни www.shkolazausmivki.alle.bg
НОВО! Индивидуални занимания през Скайп за цялата страна.
http://obiavidnes.com/obiava/68419/otslabvaneto---misiya-vyzmojna

Здрави и усмихнати
Имате здравословни или личностни проблеми, които желаете да отстраните без лекарства и химия. С помощта на
комплекс от техники, използвани от хилядолетия, съчетани със съвременни методики от приложната психология,
народната медицина и водолечението ще подобрите своето физическо и психическо състояние и ще откриете наново
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радостта от живота. “Школа за усмивки”, София ж.к. „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36;
тел.: 02980 73 22; 0877405022; 0877678544.
Повече подробности - на страницата ни във Фейсбук или в сайта ни www.shkolazausmivki.alle.bg
консултации
НОВО! Индивидуални занимания през Скайп за цялата страна.

Безплатни

http://obiavidnes.com/obiava/68418/zdravi-i-usmihnati

Кандидат-студентски курс по математика
За да бъдете конкурентноспособни кандидат-студенти, и избрания ВУЗ да е поредната Ви сбъдната мечта, заповядайте
в “Школа за усмивки”. Предлагаме подготовка по математика под ръководството на квалифицирани преподаватели от
елитна гимназия и Техническия университет в София. Отстъпка в цената при внасяне на цялата сума. Възможност за
поетапно плащане на 3 части.
Повече подробности на телефони - 02 980 73 22; 0877405022; 0877678544.
Адрес - “Школа за усмивки” София ж.к. „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36.
http://obiavidnes.com/obiava/68417/kandidat-studentski-kurs-po-matematika

Кандидат-студентски курс по български език
Завършвате гимназия и пред Вас е заветната мечта да постъпите в избрания ВУЗ по най-престижната специалност. За
да бъдете перфектно подготвени кандидат-студенти по български език, заповядайте в “Школа за усмивки”. Предлагаме
достъпни цени и квалифицирана помощ на преподаватели от елитна гимназия в София. Отстъпка в цената при внасяне
на цялата сума. Възможност за поетапно плащане на 3 части.
Повече подробности на телефони - 02 980 73 22; 0877405022; 0877678544.
Адрес - “Школа за усмивки”, София ж.к. „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36.
http://obiavidnes.com/obiava/68416/kandidat-studentski-kurs-po-bylgarski-ezik

Кандидатстване след 7-ми клас с математика
Вашата мечта е да бъдете успешен супергимназист в избраната от Вас гимназия. Заповядайте в “Школа за усмивки”.
Преподавател, автор на сборник със задачи одобрен от МОМН ще Ви подготви по математика, за кандидатстване след
7-ми клас. Предлагаме достъпни цени и квалифицирана помощ. Отстъпка в цената при внасяне на цялата сума.
Възможност за поетапно плащане на 3 части.
Повече подробности на телефони - 02 980 73 22; 0877405022; 0877678544.
Адрес - “Школа за усмивки”, София ж.к. „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36.
http://obiavidnes.com/obiava/68415/kandidatstvane-sled-7-mi-klas-s-matematika

Кандидатстване след 7-ми клас с български език
“Школа за усмивки” Ви предлага достъпни цени и квалифицирана помощ за да достигнете Вашите съкровени мечти.
Подготовка по български език за кандидатстване след 7-ми клас. Преподаватели от елитна гимназия в София. Отстъпка
в цената при внасяне на цялата сума. Възможност за поетапно плащане на 3 части.
Повече подробности на телефони - 02 980 73 22; 0877405022; 0877678544.
Адрес - “Школа за усмивки” София ж.к. „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36.
http://obiavidnes.com/obiava/68414/kandidatstvane-sled-7-mi-klas-s-bylgarski-ezik

Подготовка за матура по математика
Матура по математика – за да бъдете успешни и непогрешими, заповядайте за подготовка в “Школа за усмивки”.
Предлагаме достъпни цени и квалифицирана помощ на преподаватели от елитна гимназия в София. Отстъпка в цената
при внасяне на цялата сума. Възможност за поетапно плащане на 3 части.
Повече подробности на телефони - 02 980 73 22; 0877405022; 0877678544.
Адрес - “Школа за усмивки”, София ж.к. „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36
http://obiavidnes.com/obiava/68413/podgotovka-za-matura-po-matematika

Частен Детектив - Детективски услуги - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
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>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/68412/chasten-detektiv---detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-inkognito

Частен Детектив - Детективски услуги - Детективска Агенция Инкогнито
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
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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/68411/chasten-detektiv---detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-inkognito

Подготовка за матура по български език
Предстои Ви последната учебна година. За да се справите с матурата по български език без проблеми, заповядайте в
“Школа за усмивки”. Предлагаме достъпни цени и квалифицирана помощ на преподаватели от елитна гимназия в София.
Отстъпка в цената при внасяне на цялата сума. Възможност за поетапно плащане на 3 части.
Повече подробности на телефони - 02 980 73 22; 0877405022; 0877678544.
Адрес - “Школа за усмивки”, София ж.к. „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36
http://obiavidnes.com/obiava/68410/podgotovka-za-matura-po-bylgarski-ezik

Частен Детектив - Детективски услуги - Детективска Агенция Инкогнито
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/68409/chasten-detektiv---detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-inkognito

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Пловдив,Велико Търново,
Плевен
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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/68408/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----plovdivvelik

Уроци по руски език
Уроци по руски език за деца и възрастни – индивидуално или групово, в уговорено удобно време. “Школа за усмивки”,
София, „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36; тел.: 02980 73 22; 0877405022; 0877678544
Преводи от и на руски език.
http://obiavidnes.com/obiava/68407/uroci-po-ruski-ezik

ИСПАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по испански език в удобно за курсистите и преподавателя време и с
подходяща интензивност. Работи се по системите „Nuevo Ven”, „Espanol en marcha” или друга система по избор. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
испански език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/68406/ispanski--ezik--individualno-obuchenie

ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК – индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански език за начинаещи и напреднали в удобно за
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курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системата Progetto Italiano или друга
система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Цена:
10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/68405/italianski--ezik--individualno-obuchenie

Индивидуално обучение по ПОРТУГАЛСКИ език
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по португалски език за начинаещи и напреднали в удобно за
курсистите и преподавателя време и с подходяща интензивност. Работи се по системите „Aprender portugues” или
друга система по избор. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Цена: 10 лева на учебен час
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/68404/individualno-obuchenie-po-portugalski-ezik

Болница Витоша
Болница ”Витоша” прадлага лечение на счупвания при стари хора. Другите отхвърлят този контингент пациенти,
заради повишения оперативен риск и скъпоструващо лечение – ние не! Работим със Здравна каса и гарантираме напълно
безплатно лечение в нашата болница. Разполагаме и със социална програма, която значително намалява цената на
имплантите до 50%. Когато пациента е социално слаб - тогава цената на имплантите е символична или е изцяло
безплатна за самотни стари хора. Ние не толерираме корупцията, дори може гордо да заявим , че при нас тя липсва!
http://obiavidnes.com/obiava/68403/bolnica-vitosha

Кандидатстудентски курсове и частни уроци по български език и литература
Курсове и частни уроци по български език и литература в София, Перник, Сливен и Ямбол от Учебен център 6+ /тел.:
0894 850 660/. Кандидатстудентски курсове и частни уроци по български език и литература в София, Перник, Сливен и
Ямбол – 0894 850 660! Курсове и частни уроци за кандидат-студенти по български език и литература в София, Сливен и
Ямбол – 0894 850 660! Курсове и частни уроци за матура по български език и литература в София, Перник, Сливен и
Ямбол – 0894 850 660! Курсове и частни уроци за матура по български език и литература след VII клас в София, Перник,
Сливен и Ямбол – 0894 850 660!
http://obiavidnes.com/obiava/68402/kandidatstudentski-kursove-i-chastni-uroci-po-bylgarski-ezik-i-literatura

Сатурн 2 ООД
„Сатурн 2” ООД е фирма в областта на слаботокови и силнотокови електрически системи. Дружеството предлага на
клиентите си проектиране и монтаж на електрически инсталации, а също и гаранционна и следгаранционна поддръжка
на всички видове слабо и силнотокови инсталации. Фирмата осигурява цялостни решения за сигурност и безопасност на
изградените електрически инсталации.
"
Ако се нужданете от професионално и качествено обслужване за проектиране, изграждене и поддръжка на слаботокиви
и силнотокови електрически инсталации на вашия обект, то „Сатурн 2” ООД е вашият надежден партньор.
Висококвалифицираните специалисти на фирмата ни са готови да посрещнат всички изисквания на вашите конкретни
желания. "
http://obiavidnes.com/obiava/68401/saturn-2-ood
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Джуди Димитър Витанов
Основната задача на фирма „Джуди” е качествен ремонт на автомобилните глави на всеки двигател. Отчитайки
дългогодишният опит в тази сфера и употребата на водещи технологии в областта на ремонта и възстановяването на
автомобилните двигатели, фирмата гарантира качествено обслужване на клиентите си.
http://obiavidnes.com/obiava/68400/djudi-dimityr-vitanov

Мбал Иван Скендеров
МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ– гр. Гоце Делчев, оказва помощ на населението със своята квалифицирана диагностична
практика, рехабилитация и лечебни предписания. Сградата има 11 отделения и 185 места. Вътрешно отделение,
неврологично отделение, хирургично, акушеро-гинекологично и т.н. Качество в лечението се постига и чрез
приемно-консултативния кабинет и клиничната лаборатория, които се помещават в диагностично-консултативния
блок. Медицинският персонал е квалифициран, апаратурата съвременна, базата удобна за пациентите. Болницата
работи със Здравната каса. Записвания и въпроси задайте на място или на телефоните: гр. Гоце Делчев, ул. Стара
планина 54, 0751 602 44, 0751 602 41, http://www.lechebnizavedenia.com/mbal/gradove/recl/mbal_goce_delchev.
http://obiavidnes.com/obiava/68399/mbal-ivan-skenderov

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ
СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА,ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ.
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
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 адресна регистрация.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
За контакти: тел:0897558320 0886346230
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни.
http://obiavidnes.com/obiava/68398/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-za-firmi-ot-cyalata-strana

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

ЕООД

СЪС

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ
СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА,ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ
ФИНАНСОВА,ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ.
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
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 адресна регистрация.
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Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
За контакти: тел:0897558320 0886346230
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни.
http://obiavidnes.com/obiava/68397/pravna-kantora-legal-konsulting-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za

Опицвет Милк
На пазара на млечни продукти работи фирма ОПИЦВЕТ МИЛК http://opitsvet.com, която предлага собствено произведени
краве сирене, кисело мляко, кашкавал от 100% краве мляко. Производството е на адрес: с. Опицвет, тел: + 359 +7110 72
28, +359 +888 51 87 94.
ОПИЦВЕТ МИЛК е мандра и предлага висококачествено краве мляко и млечни продукти като сирена, кашкавал.
Производството ползва 100% краве мляко. За въпроси и запитвания: http://opitsvet.com, с. Опицвет, тел: + 359 +7110 72
28, +359 +888 51 87 94.
http://obiavidnes.com/obiava/68396/opicvet-milk

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/68395/30-50-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/68394/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.
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Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/68393/30-50-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/68392/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/68391/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ и ОСБ Плоскости от Вносителя
Планет Строй 2008 ООД предлага:
http://obiavidnes.com/obiava/68390/vodoustoychiv-shperplat-i-osb--ploskosti-ot-vnositelya

Вибро плейт Фитнес уред
Вибро плейт Фитнес уред от ново поколение
Фитнес уред от ново поколение, с ”ВИБРО ПЛЕЙТ” дори и Мадона извайва тялото си !
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
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www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/68389/vibro-pleyt-fitnes-ured

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/68388/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/68387/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/68386/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/68385/sigurna-rabota

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
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Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/68384/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

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/68383/energopestyavashto--tok

Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
Вибро колан с термо ефект-vibro shaper
VIBRO-SHAPER - 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/68382/vibro-kolan-s-termo-efekt-vibro-shaper

Уред за състаряване на алкохол Volcano Expert
Уред за състаряване на алкохол
Volcano Expert - световен хит !
Ултразвуков уред за дезинфекция и състаряване на алкохол по японски лиценз ! 20 минути обработка с уреда, състарява
алкохола с около 1 година !
Мощното ултразвуково поле, създавано при работа на уреда гарантира: премахване на вредни интермолекулярни и
разграждане на високомолекулни съединения в алкохола; активиране процесите на естерификация, които подобряват
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вкусовите качества, получавани при продължително стареене на алкохола; пълна дезинфекция и удължаване срока на
съхранение на всякакъв вид течности;
Производство : България (по японски патент) Гаранционен срок : 12 месеца
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/68381/ured-za-systaryavane-na-alkohol-volcano-expert

Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Пейнт Ролер – комплект валяци за бързо боядисване
Paint Runner Пейнт Ранър – комплект валяци за бързо, лесно и
удобно боядисване,без мръсотия и бъркотия.
Боядисвайте като професионалист за минимално време и усилия!
ПРЕДИМСТВА
-

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/68380/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

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
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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/68379/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

Logitech Wireless Combo MK270
Logitech Wireless Combo MK270, комплект безжични клавиатура & мишка, черни, USB
http://obiavidnes.com/obiava/68378/logitech-wireless-combo-mk270

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
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0884 57 80 53
0877 37 20 83
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68377/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Слушалки HAMA "Flip"
Слушалки HAMA "Flip", тип "тапи", черни
http://obiavidnes.com/obiava/68376/slushalki-hama-flip

Слушалки HAMA "Flip"
Слушалки HAMA "Flip", тип "тапи", зелени
http://obiavidnes.com/obiava/68375/slushalki-hama-flip

Слушалки HAMA "Flip"
Слушалки HAMA "Flip", тип "тапи", сини
http://obiavidnes.com/obiava/68374/slushalki-hama-flip

Слушалки HAMA "Flip"
Слушалки HAMA "Flip", тип "тапи", червени
http://obiavidnes.com/obiava/68373/slushalki-hama-flip

Етап Адресс АД – пътнически превози в страната и чужбина
ЕТАП АДРЕСС АД е дългогодишен превозвач на пътници с вътрешен, както и международен автобусен транспорт. В
сътрудничество с туроператора Груп плюс ООД управляват собствена автосервизна база и автопарк. Над 30 автобусни
линии на ден в България. Колите са климатизирани, оборудвани с хладилник, кафемашина, DVD, TV с два монитора,
микрофон, както и седалки с двойни подлакътници, ABS спирачна система. Качеството на пътуването е гарантирано от
редовната техническа поддръжка и квалифицирания екип. Разработените графици и удобството от над 30 офиса в
страната предлагат пълноценно обслужване на населението. гр. София 1504, бул. Васил Левски 138, 02/ 945 39 99,
Билетен център – Централна автогара (София), 02/ 81 33 100, http://www.etapgroup.com.
http://obiavidnes.com/obiava/68372/etap-adress-ad--pytnicheski-prevozi-v-stranata-i-chujbina

Фотокатализационен капан за комари
Високотехнологичен, суперикономичен, безшумен и хигиеничен начин за защита от комари. Посредством MOSQUITO
KILLER® ефективно се защитава полуоткрита (уредът не трябва да попада под пряко въздействие на дъжд и висока
влажност) или закрита площ от около 20 кв. метра. Уредът е безшумен и хигиеничен. Идеален е за защита на спални
помещения, там където комарите са най-неприятни и най-опасни. Поддръжката на MOSQUITO KILLER® е лесна и
отнема няколко минути седмично, просто сваляте кутията от метална мрежа и изтръсквате унищожените вредители.
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/68371/fotokatalizacionen-kapan-za-komari

Уреди за борба с гризачи, диви животни, птици, мравки
При проблеми с вредни гризачи (мишки, плъхове, къртици, съсели, невестулки), диви животни (лисици, кучета, котки),
грабливи птици, както и хлебарки, мравки, паяци и др. подобни. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/68370/uredi-za-borba-s-grizachi-divi-jivotni-ptici-mravki

Изследване с биоскенер (квантов анализатор)
Изследване без игли, кръв и урина – само хващате една електронна сонда и за 56 секунди се отчита моментното
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състояние на всичките ви органи и системи, както и недостига на определени витамини, соли, аминокиселини, и други,
необходими за правилното действие на организма хранителни елементи. За да знаете как да се храните, как да
регулирате теглото си, какви мерки да вземете, ако имате отклонения от разумните норми, трябва да отчетете какво е
точното състояние на Вашия организъм. Можете да го постигнете, ако си направите пълно изследване при нас необходимо е само да дойдете отпочинали и на гладно, и да отделите 15 минути (с предварително записване по
телефона). Адрес: София, кв. Лозенец, ул. ”Димитър Хаджикоцев” 55 – ТехноМаг. Вижте подробности и поръчайте в
е-магазина www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/68369/izsledvane-s-bioskener-kvantov-analizator

Портативен квантов анализатор (биоскенер)
Новата версия, с 36 теста и над 220 изследвания на човешкия организъм. С него можете лесно и бързо (за секунди) да
диагностицирате моментното състояние на всички органи в човешкото тяло, както и наличието (или отсъствието) на
ценни за организма минерали, соли и витамини. С професионален медицински превод на български език. Еднакво удобен,
както за профилактична бърза диагностика в консултативни медицински пунктове, центрове за здраве и красота,
билкови аптеки, магазини за хранителни добавки и др., така и за лична, и семейна превантивна диагностика у дома. С
по-атрактивна цена. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 600 лв и спестете 20% от нормалната цена! Промоцията е валидна до 1 октомври 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/68368/portativen-kvantov-analizator-bioskener

Пластири за детоксикация
За извличане токсини и отпадни продукти от организма през стъпалата, докато спите през нощта – един изключително
добър начин за съхраняване на здравето. Чрез него, токсините и отпадните продукти, натрупани във вътрешностите,
червата и циркулационната система, могат бързо да бъдат изхвърлени от организма. Основава се преди всичко на
познатите от хилядолетия в Китай и усъвършенствани в Япония свойства на бамбуковата киселина и турмалина, които
са главни съставки на детоксикиращите пластири. Очистването на организма е особено полезно за лица с по-отслабена
имунна система, работещи под стрес или в замърсена среда, употребяващи мазна и пикантна храна, тютюн, алкохол,
нервно изтощени, с хипертония, с възпалени стави, травми, диабет, подагра. Предлагаме качествен продукт, признат
като номер едно в Япония. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка при онлайн поръчка на 20 и повече броя пластири! Промоцията е валидна до 1 октомври 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/68367/plastiri-za-detoksikaciya

Детоксикатор (Уред за йонна водна детоксикация и инфрачервена терапия)
Детоксикаторът е високотехнологично устройство, което помага на човешкото тяло да се пречиства само от
натрупани отпадни материали и метали, които се извличат през ходилата във водна йонизирана следа. Можете да го
използвате сами - употребата му не изисква никаква специална подготовка. Инфрачервената терапия облекчава
мускулните болки, подобрява клетъчните функции и засилва кръвообращението. В комплекта: основен електронен модул
за задаване и управление на две независими функции: йонна детоксикация и инфрачервена терапия - 1 бр.,
Електропроводима гривна - 1 бр., Електрод за водна детоксикация (консуматив - за около 40 процедури) - 1 бр., Захранващ
кабел - 1 бр., Колан за инфрачервена терапия - 1 бр., Инструкции за употреба на български език, Алуминиево куфарче за
съхранение и транспортиране. Подробности в www.TehnoMag.net или на тел. 02/422 422 8, 0884 386878, 0896046994,
0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/68366/detoksikator-ured-za-yonna-vodna-detoksikaciya-i-infrachervena-terapiya

Мини овлажнител, охладител и ароматизатор за въздух
Едно оригинално решение за подобряване микроклимата зад бюрото – малък симпатичен уред, който допринася за
постоянно хидратиране и поддържане на свежа кожата на ръцете, лицето, шията. Ободрява очите. Осигурява нежен
хладен полъх, сравним с морски бриз през горещите летни дни. Ароматизира работното място. Само срещу 39,00 лв.
Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
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Сега с всеки закупен Мини овлажнител получавате подарък - USB Адаптер за 220V! Промоцията е валидна до 2 октомври
2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/68365/mini-ovlajnitel-ohladitel-i-aromatizator-za-vyzduh

Уред за сребърна вода "Volcano Dr. Silver 101+"
Създаден по разработка на НАСА – САЩ, уредът е предназначен за подобряване състоянието при повече от 100
труднолечими заболявания, за дезинфекция на вода с неизвестен произход и много други положителни ефекти за
човешкото здраве. Сребърните йони във водата (сребърна вода) са сигурна защита срещу повече от 700 вида вируси и
бактерии, гъбички и паразити, от които страдат една трета от хората на планетата. Предлагаме най-новия уред за
получаване на сребърна вода, който едновременно с процеса на отделяне на сребърни йони, осигурява магнитна обработка
и структуриране на водата за постигане на максимален биологичен ефект.Напълно дезинфикцирана и полезна вода за
пиене от всякаква чешма можете да си приготвите за по-малко от 1 минута. За няколко минути повече можете да
приготвите сребърна вода за ефективно антибактериално и възстановяващо действие при простуда, грип, ангини, висока
температура; гастрити, хранителни отравяния, дезинтерии; кожни болести, изгаряния; дезинфекция и обработка на
плодове и зеленчуци; дезинфекция на вода за къпане на деца, дезинфекция на детски играчки и дрехи и др. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/68364/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

Електронно устройство за вибрационно пране “VOLCANO”
Малка, икономична и турбо ефективна пералня – това е устройството за вибрационно пране. С него ще спестите до 80%
електроенергия, вода и перилен препарат. Пестите също място и пари. Можете да го носите навсякъде със себе си.
Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите не се мачкат - можете да пропуснете
гладенето. Изключително удобно за пране и на маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н. Вижте
подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Сега с всяка закупена турбо ефективна пералня получавате подарък – Перилни препарати! Промоцията е валидна до 30
септември 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/68363/elektronno-ustroystvo-za-vibracionno-prane-volcano

Ултразвукова пералня с нано-сребърна технология „Volcano”
Уникална система за пране и дезинфекция на тъкани, гарантираща максимален ефект, благодарение обединяването на
три съвременни технологии. Най-икономичната пералня с нано-силвър дезинфекционен ефект и декарбонизатор – това е
ултразвуковият уред за пране и почистване Sistema Silver. С него ще спестите до 99,9% електроенергия, 70% вода, 60%
перилен препарат, 100% омекотители. Качеството на пране е гарантирано - забравете химическото чистене. Дрехите
не се мачкат - забравете и гладенето. Изключително удобно за пране, почистване и обезпаразитяване на детски играчки
и дрехи, маратонки, гуменки, чанти, изделия от изкуствена кожа и т.н. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/68362/ultrazvukova-peralnya-s-nano-srebyrna-tehnologiya-volcano

Ултразвукова пералня „Marta”
Това джобно по размери устройство представлява най-икономичната и най-безшумна пералня в света. С него щадите и
запазвате качеството и цветовете на материята – особено полезно е за пране на нежни и фини текстилни изделия.
Изключително практично устройство. Миниатюрно, лесно за употреба, удобно за ползване, когато сте на път, в
командировка или на почивка. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.ТehnoМag.net или на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България! Промоцията е валидна до 1 октомври 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/68361/ultrazvukova-peralnya-marta

Ултразвукова ваничка за почистване и стерилизация
Полезен уред за ултразвуково почистване на метални инструменти, CD,DVD и BlueRay оптични дискове, бижута,
часовници, очила (вкл. и слънчеви), лупи, гривни, обици, пръстени, монети, клапи, дюзи, пособия за бръснене, четки за зъби,
гребени и т.н. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
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0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/68360/ultrazvukova-vanichka-za-pochistvane-i-sterilizaciya

Енергийна алкална нано чаша
Наричана още турмалинова чаша, манерка за „жива вода” - предназначена да филтрира, пречиства, минерализира,
йонизира и алкализира водата по естествен път чрез филтърна система от подбрана селекция минерали, с доказано
полезно ободряващо и оздравително действие. Всички знаем колко е полезна и необходима водата за правилното
функциониране на човешкия организъм. Но в нашето забързано ежедневие рядко можем да разчитаме, че пием вода
която е достатъчно чиста или правилно структурирана и заредена с живот. Затова е изобретено и това чудо, което за
броени минути ни осигурява това, което ни е най-необходимо. С енергийната алкална чаша за питейна вода ни се
предоставя възможност да бъдем по-здрави, по-бодри, по-енергични, по-работоспособни, да осигурим повече младост и
дълголетие на организма си, да постигнем стройна и елегантна фигура по естествен път. Не пропускайте този шанс!
Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.ТehnoМag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
Безплатна доставка при поръчка на 2 и повече броя! Промоцията е валидна до 1 октомври 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/68359/energiyna-alkalna-nano-chasha

Сауна за лице и инхалатор за нос и гърло
Този уред, с помощта на полезното действие на парата чрез първата приставката за сауна, дълбоко почиства лицето и
внимателно премахва замърсяването и черните точки. Кожата остава по-дълга време свежа и хидратирана, изглежда
по-млада и по-блестяща. Уредът е идеален за употреба в домашни условия и може да се използва за дълбоко почистване
на следи от грим, за дълбоко почистване на порите и предотвратяване изсушаването на кожата. Втората приставка –
за инхалация - е предназначена за вдишване през носа и през устата. В студено време лигавицата в устната и носната
кухина става особено суха. Благодарение на инхалатора лигавицата се овлажнява, което допринася за по лесно вдишване.
Успешно се лекува кашлица и трудно отхрачване. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.ТehnoМag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994.
http://obiavidnes.com/obiava/68358/sauna-za-lice-i-inhalator-za-nos-i-gyrlo

Уред за маникюр и педикюр със 7 приставки
Елегантен и ефективен ел. уред със седем лесно сменящи се приставки и сушилня за лакирани нокти. Предназначен да
пести времето, да оформя по най-добър начин ноктите на ръцете и краката, да отстранява кожички и впити навътре
краища на нокти, както и удебелени кожни натрупвания и мазоли по пръстите на краката, ходилата и петите.
Белгийско качество. Редовното използване на този уред би могло да направи Вашите ръце и крака по-меки и
по-атрактивни, както и да заздрави ноктите и да ги предпази от чупене. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.ТehnoМag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994
http://obiavidnes.com/obiava/68357/ured-za-manikyur-i-pedikyur-sys-7-pristavki

Дигитален термометър в биберон-залъгалка
За да не бъде притеснявано детето, много удобен и напълно безопасен, клинично тестван термометър във форма на
биберон-залъгалка за контролиране на телесната температура на бебето. Германска марка – Тайвански производител супер цена. С една година гаранция. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.ТehnoМag.net или на
тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994
http://obiavidnes.com/obiava/68356/digitalen-termometyr-v-biberon-zalygalka

Електронен крачкомер с часовник
Малко електронно устройство, което можете да носите в джоб или в раницата. Служи за отчитане и запис на
изминатото разстояние, количеството изразходени калории. Подходящо при спортно ходене, бягане или туризъм.
Доверете се на е-магазина за високотехнологични продукти www.Tehnomag.net или на тел. 02/8298504, 02/4224228,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/68355/elektronen-krachkomer-s-chasovnik

Уред за икономия на ток и йонно пречистване на въздуха
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Мини йонизиращ въздухочистител в комбинация с енергоспестяващо устройство. Това е едно «интелигентно»
устройство, което локално оптимизира работата на електрическата мрежа и по този начин постига значителна
икономия на електроенергия, достигаща в отделни домакинства до 35%. (Ефективно е преди всичко за консуматори с
ел.двигатели – перални, съдомиялни, хладилници, фризери и т.н.). Сертифицирано за качество и надеждност в ЕС. Едно
устройство стига за ел.кръг в апартамент, офис, ресторант, малък хотел или цех с общо натоварване на ел.мрежата до
19 kW. Включва се в стандартен ел.контакт. Отговаря на всички изисквания за безопасност и има 2 години гаранция.
Цената е с вкл. 20% ДДС. Пестете ток и пари, поддържайте здравето си. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете сега само за 46,46 лв и спестете 5% от нормалната цена! Промоцията е валидна до 1 октомври 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/68354/ured-za-ikonomiya-na-tok-i-yonno-prechistvane-na-vyzduha

Уред за икономия на ток с две години гаранция
Сертифицирано за качество и надеждност в ЕС, вече 5 години предлаганото от «ТехноМаг» енергоспестяващо
устройство доказва ефективността си в български условия и все повече хора се убеждават в неговата потребност. Това
интелигентно устройство изпълнява ролята на своеобразен филтър, който oптимизира локално работата на
електрическия кръг, като стабилизира захранващото напрежение, изчиствайки го от външните нежелани паразитни
пикове и падове, които акумулира и вкарва обратно в мрежата във вид на допълнителна полезна енергия. Така, чрез
натрупване малко по-малко ползването на тази допълнителна енергия за период от един месец, например, се постига
значително намаляване на сметката за електроенергия, достигаща в някои домакинства до 35%. (Ефективно е преди
всичко за консуматори с ел.двигатели – перални, съдомиялни, хладилници, фризери и т.н.). Едно устройство стига за
ел.кръг в апартамент, офис, ресторант, малък хотел или цех с общо натоварване на ел.мрежата до 19 kW. При по-голямо
натоварване се слага второ устройство, и т.н. Включва се в стандартен ел.контакт. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228. За района на София осигуряваме ел.
специалисти за монтаж на професионалните уреди или извеждане на допълнителни ел. контакти.
Безплатна доставка до всяко населено място в България! Промоцията е валидна до 1 октомври 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/68353/ured-za-ikonomiya-na-tok-s-dve-godini-garanciya

Електронна цигара F1 EGO-W с презареждащ се картомайзер с резервоар и мега батерия
Различното в този модел е-цигара е картомайзерът с голям резервоар (2.0 мл) за многократно пълнене с никотинова
течност и мощната мега батерия с бутон за ръчно включване и изключване, която осигурява 5 пъти повече всмуквания с
едно зареждане. С елегантна капачка, тип писалка. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994
Купете „Електронна цигара F1 EGO-W” сега само за 55,44 лв и спестете 44% от нормалната цена! Безплатна доставка
на всички видове цигари! Промоцията е валидна до октомври 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/68352/elektronna-cigara-f1-ego-w-s-prezarejdasht-se-kartomayzer-s-rezervoar-i-mega-bater

Електронни цигари
Всички видове електронни цигари, плюс консумативи и резервни части. Безплатна доставка в цялата страна. За да
пушите навсякъде без да тровите себе си и околните. Или за да откажете пушенето завинаги без да си докарвате стрес
и килограми. Електронните цигари опазват здравето на пушача и не замърсяват околната среда. Сложете край на
всички ограничения за място и време за пушене. Излиза дори по-евтино от обикновените цигари, а здравето е безценно.
Подробности в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Купете „Мини електронна цигара със сменяем картомайзер” сега само за 10 лв и спестете 29 лв от нормалната цена!
Безплатна доставка на всички видове цигари! Промоцията е валидна до 1 октомври 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/68351/elektronni-cigari

Генератор на озон за въздух
За премахване на миризми и вредни газове, стерилизация и дезинфекция на въздух в затворени помещения. С 16
програмируеми диапазона на работа за автоматично включване в определени часове и дни от седмицата. Приложение: в
хотели, цехове, хранителни заведения, учебни заведения, обществени зали, болници (вкл. операционни стаи, болнични
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отделения), поточни линии в хранителната промишленост, за дълго съхранение на прясна храна в промишлени или
домашни условия. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.Tehnomag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/68350/generator-na-ozon-za-vyzduh

Проточен озонатор за чешма
За да разполагате с пречистена, дезинфектираща, антибактериална, обезмирисяваща и лековита вода веднага, след като
пуснете кранчето на водата у дома или в офис, кухня, ресторант, хотел, болница, училище, фитнес зала, спа център,
летище, приют за животни, обществена пералня, баня, тоалетна и т.н. Напълно безшумен, безопасен и с дълъг живот
уред (мин 5 години). Лесен за монтаж и употреба. Топ електронен модел, защитен с 6 патента. CE сертифициран. За
подробности, проекти и поръчки на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994 или в е-магазина
www.TehnoMag.net
Безплатна доставка до всяко населено място в България! Промоцията е валидна до 5 октомври 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/68349/protochen-ozonator-za-cheshma

Озонатори – за пречистване на въздух, вода, храна
Пречистват вода за пиене и миене, дезинфекцират и лекуват (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания
и всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почистват и
обезпаразитяват месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазват от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните
продукти с озонирана вода. Пречистват въздуха, премахват лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др.
Предпазват от заразни болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
Купете ”Мини озонатор за пречистване на въздух, вода, храна” сега само за 97,30 лв и спестете 30% от нормалната
цена! Промоцията е валидна до 1 октомври 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/68348/ozonatori--za-prechistvane-na-vyzduh-voda-hrana

Озонатор за въздух и вода – здраве у дома
Пречиства вода за пиене и миене, дезинфекцира и лекува (зъби, венци, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и
всякакви рани; за дълбоко почистване, омекотяване и предпазване от стареене на кожата). Почиства и обезпаразитява
месо, риба, плодове и зеленчуци. Предпазва от всякакви зарази, ако сте обработили хранителните продукти с озонирана
вода. Пречиства въздуха, премахва лошите миризми от риба, зеле, цигарен дим, мухъл и др. Предпазва от заразни
болести, които се разпространяват чрез въздуха. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 02/4224228, 0884386878.
Купете сега само за 172,80 лв и спестете 10% от нормалната цена! Промоцията е валидна до 1 октомври 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/68347/ozonator-za-vyzduh-i-voda--zdrave-u-doma

Приставка биде за тоалетна с топла и студена вода
Универсална приставка с биде за стандартна тоалетна чиния. С две дюзи, едната само дамска. Смесител за топла и
студена вода. Лесно се монтира под капака на всяка стандартна тоалетна чиния. Действа чрез подвижни скрити
плъзгащи се водни дюзи за измиване. Осигурете си висока индивидуалната хигиена! Освободете се от хемороидните
болки! Идеална за бременни жени, лесна за употреба от незрящи или трудноподвижни (възрастни) хора. Подходяща, за
домашна употреба и хотелски стаи. Цена 125 лв. с ДДС. Гаранция 1 година. Доверете се на е-магазина за
високотехнологични продукти www.TehnoMag.net или на тел. тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България! Промоцията е валидна до 30 септември 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/68346/pristavka-bide-za-toaletna-s-topla-i-studena-voda

Магнитни йонизиращи приставки за пестене на гориво
Увеличават горивната ефективност за по-чисто изгаряне в двигателя, намаляват вредните емисии (50-80%), като
същевременно подобряват работата на двигателя и спестяват от разхода на гориво (10-22%). Действието им се
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основава на йонизиране на горивото, преминаващо през горивната тръба, благодарение на силното магнитно поле,
образувано от двете срещуположни части на магнитната приставка. Специално проектирани и нанотехнологично
произведени неодимови магнити. Директно от производителя. CE сертификати от Великобритания. Цени от 29.90 лв.
нагоре (за мотори, леки и товарни автомобили, автобуси). За подробности и поръчки посетете www.TehnoMag.net или се
обадете на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/68345/magnitni-yonizirashti-pristavki-za-pestene-na-gorivo

Уред за пестене на гориво и ток в автомобила
FUEL SHARK е разработен по японска технология, която води до пестене на 10-20% гориво в зависимост от
спецификата на Вашия автомобил. Уредът, вече успешно се използва от милиони шофьори в САЩ, Канада, Австралия,
Англия, Германия, Франция, Близкия Изток и Азия. Основни предимства на FUEL SHARK: Увеличава изминатите
километри с едно зареждане; Намалява вредните емисии от двигателя; Увеличава мощността на двигателя; Увеличава
живота на акумулатора; Лесен за употреба и започва да работи на момента, в който бъде включен в захранващото
гнездо („запалката”) на автомобила. Този електронен уред се използва, както за бензинови, така и за дизелови двигатели
при напрежение в запалката на автомобила 12 V. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или
на тел.02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
Само сега с всеки закупен “FUEL SHARK” получавате подарък – Разклонител за автомобил! Промоцията е валидна до 1
октомври 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/68344/ured-za-pestene-na-gorivo-i-tok-v-avtomobila

Алкохолен тестер (дрегер)
Цифров уред за измерване алкохолното съдържание по дъха на човека. Подходящ за проверки на служители и работници в
малки фирми, свързани с професионално шофиране и неупотреба на алкохол. Сертифициран по CE и DOT (означава, че
продуктът е преминал успешни тестове практически по всички световни стандарти). С високочувствителен
полупроводников несменяем сензор. В комплект с 6 бр. мундщуци и инструкция за експлоатация. 12 месеца гаранция.
Предлагаме допълнително мундщуци. Запитвания и поръчки в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504,
0884386878, 0896046994, 0876046994.
Безплатна доставка до всяко населено място в България! Промоцията е валидна до 1 октомври 2013г!
http://obiavidnes.com/obiava/68343/alkoholen-tester-dreger

Сензор за газ
За откриване, измерване и сигнализация при наличие на повишена концентрация на експлозивен газ в битова среда. Когато
засече наличност на газ пропан-бутан с концентрация над 20% ДГВ (допустима граница на взривяемост), уредът започва
да издава предупредителни звукови и светлинни сигнали. Едновременно с това се задейства и релейният му изход, който
автоматично може да управлява електромагнитен вентил, спиращ притока на газ. Ако ползвате газ пропан-бутан за
битови нужди, не се страхувайте повече от експлозия, защото при надвишено изтичане на газ, този уред за откриване и
сигнализация, може успешно да защити Вас, семейството и съседите Ви. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина
www.TehnoMag.net или на тел. 02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/68342/senzor-za-gaz

Въздухочистител-йонизатор с UV и активна мултифилтърна система TESY
С антиалергично и антибактериално действие. За ефективно отстраняване на миризми, дим, прах, алергени и всякакви
други замърсявания в затворени жилищни помещения, офиси. С шест нива на филтрация. За ефективно отстраняване на
миризми, дим, прах, алергени и всякакви други замърсявания в затворени жилищни помещения, спални, офиси. Обогатява
въздуха с отрицателни йони (витамините на въздуха) и кислород. С антиалергично и антибактериално действие. С
HEPA-филтър активен въглен, фотокатализатор, йонизатор, UV-лампа и вентилатор. Сбогувайте се с вредния прах и
лошите миризми във въздуха около вас. Осигурете си здраве и бодрост. И по-рядко бърсане на прах в стаята. С 2 години
гаранция! Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.02/8298504, 0884386878,
0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/68341/vyzduhochistitel-yonizator-s-uv-i-aktivna-multifiltyrna-sistema-tesy
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Йонизатори срещу вредни излъчвания, умора, главоболие
Различни видове обезпаразитяващи и филтриращи въздуха йонизатори за затворени битови помещения. Пречистват
въздуха,премахват главоболие и умора, предпазват от редица заразни заболявания (грип и т.н.), както и от вредното
действие на телевизори и компютри. Вижте подробности и поръчайте в е-магазина www.TehnoMag.net или на тел.
02/8298504, 0884386878, 0896046994, 0876046994.
http://obiavidnes.com/obiava/68340/yonizatori-sreshtu-vredni-izlychvaniya-umora-glavobolie

Детективска Агенция Дискрет-0888116420Агенцията 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/68339/detektivska-agenciya-diskret-0888116420-

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/68338/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/68337/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/68336/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Бора ООД
Основната дейност на фирма „Бора” ООД е в областта на пречистване на отпадъчни води – комунално-битови
пречиствателни станции и пречистване на отпадъчни води от хранително-вкусовата промишленост и животновъдни
ферми. За контакти: гр. София, ул. „Любляна” № 46.
„Бора” ООД е фирма, която е спициализирана в проектирането и изграждането на пречиствателни системи. Фирмата е
създадена през 1991 год., като за този период е успяла да утвърди името си в страната и има множество реализирани
проекти. За повече информация, моля посетете сайта ни: http://www.bora.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/68335/bora-ood

Езикови курсове за І ниво в Интер Алианс за 149 лв до 30.09.13г.
Лицензираният Център за Професионално Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага специализирано обучение по Английски
език,Немски,Италиански,Испански език І ниво за начинаещи Гарантираме висок стандарт в обучението и реални
резултати! Ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждоезиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Издаване на легитимно удостоверение, съгласно МОН.Използва се учебник, учебната тетрадка, аудио
записи, както и допълнителни материали, подбрани според нуждите и интересите на курсистите с цел по-бързото им
приобщаване към езика. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална
работа с всеки един! Вечерни, дневни, съботно-неделни групи!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. За да откликнем на персоналните нужди на всеки един от Вас, без да се налага да
жертвате от служебните ангажименти или личните Ви планове!
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул.” Цар Симеон Велики” 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея/; 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/68334/ezikovi-kursove-za--nivo-v-inter-alians-za-149-lv-do-300913g

Детективска Агенция Фокс-София -Детективски Услуги
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!
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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/68333/detektivska-agenciya-foks-sofiya--detektivski-uslugi

Детективски Услуги - Частен Детектив Иван Иванов- Репутация за най-добро доказателство!
Частeн Детектив- Предлага дискретни услуги!
Разкриване на изневери-Частен Детектив Иван Иванов
е с дългогодишен професионален опит!
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирми
- Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация
- JPS системи за проучване и наблюдение
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/68332/detektivski-uslugi---chasten-detektiv-ivan-ivanov--reputaciya-za-nay-dobro-dokazat

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Стара Загора
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

Страница 95/116

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

22.09.2013

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/68331/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-stara-zagora

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/68330/30-50-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/68329/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/68328/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Тодор Стайков
ЕТ ТОДОР СТАЙКОВ е дългогодишен зърнопроизводител и тютюнопроизводител. Фирмата произвежда и търгува с
тютюн и житни растения: царевица, пшеница, слънчоглед. За връзка с ръководството: Гр. Ямбол, ул. Константин
Иречек 9, 046664097.
Утвърден зърнопроизводител с адрес в гр. София е ЕТ ТОДОР СТАЙКОВ. Фирмата развива своята дейност в областта
на селскотостопанство, тютюнопроизводство, производство на слънчоглед, царевица, пшеница. Гр. Ямбол, ул.
Константин Иречек 9, 046664097.
http://obiavidnes.com/obiava/68327/todor-staykov
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Кандидатстудентски курсове и уроци по математика
Курсове и частни уроци по математика в София, Перник, Сливен и Ямбол от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/.
Кандидатстудентски курсове и частни уроци по математика в София, Сливен и Ямбол – 0894 850 660! Курсове и частни
уроци за кандидат-студенти по математика в София, Сливен и Ямбол – 0894 850 660! Курсове и частни уроци за матура
по математика в София, Сливен и Ямбол – 0894 850 660! Курсове и частни уроци за матура по математика след VII клас
в София, Сливен и Ямбол – 0894 850 660!
http://obiavidnes.com/obiava/68314/kandidatstudentski-kursove-i-uroci-po-matematika

Ате Пласт ООД
Основната дейност на фирма Ате Пласт ООД е производството на полиетиленови фолия, които намират приложение в
редица отрасли: хранително-вкусова промишленост, строителство, стъкларска и химическа промишленост, парфюмерия
и козметика, фолия за прахове и почистващи препарати, медицина, селско стопансктво и други.
http://obiavidnes.com/obiava/68326/ate-plast-ood

Гинекологична спирала EUROGINE
Вътрематочната спирала EUROGINE е определена от световната здравна организация, като най-добрия начин за
контрол над раждаемостта, благодарение на отличната връзка между Цена-Ефективност-Безвредност.
Специалната технология и качествените материали гарантират трайност. Eurogine се предлагат в различни модели със
златни и сребърни ядра. Съвременен начин да се справите с риска от нежелана бременност.
тел.: 02/8690032
http://www.mdexpress.net/%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D
1%87%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8-cat116.html
http://obiavidnes.com/obiava/68325/ginekologichna-spirala-eurogine

Cefaly - диадема против мигрена и главоболие
Cefaly - диадема против мигрена и главоболие. Работи на принципа на невро-стимулационни импулси към главата, като
има за цел да намали интензитета на болката при мигрена и да увеличи притока на ендорфин към троичния нерв.
Продуктът е клинично изпитан в пет белгийски университетски болници, като при 50% от пациентите се наблюдава
значително подобрение.
Cefaly е изключително лесен за употреба и практичен продукт. Самозалепващите се електроди се поставят върху
челото. Cefaly се носи като чифт очила и веднъж поставено в правилната позиция се свързва с електродите.
Поръчайте, за да се справите с мигрената и да предотвратите повторната поява на главоболие.
тел.: 02/8690032
http://www.mdexpress.net/cefaly-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81-prod1203.html
http://obiavidnes.com/obiava/68324/cefaly---diadema-protiv-migrena-i-glavobolie

Cefaly - диадема против мигрена и главоболие
Cefaly - диадема против мигрена и главоболие. Работи на принципа на невро-стимулационни импулси към главата, като
има за цел да намали интензитета на болката при мигрена и да увеличи притока на ендорфин към троичния нерв.
Продуктът е клинично изпитан в пет белгийски университетски болници, като при 50% от пациентите се наблюдава
значително подобрение.
Cefaly е изключително лесен за употреба и практичен продукт. Самозалепващите се електроди се поставят върху
челото. Cefaly се носи като чифт очила и веднъж поставено в правилната позиция се свързва с електродите.
Поръчайте, за да се справите с мигрената и да предотвратите повторната поява на главоболие.
тел.: 02/8690032
http://www.mdexpress.net/cefaly-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BC%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81-prod1203.html
http://obiavidnes.com/obiava/68323/cefaly---diadema-protiv-migrena-i-glavobolie

Лаптоп HP Compac 6710b - Intel Core 2 Duo T7500 (2x2,20Ghz)/2GB RAM DDR2/160GB HDD SATA
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- 369,00лв.
Лаптоп HP Compac 6710b - Intel Core 2 Duo T7500 (2x2,20Ghz)/2GB RAM DDR2/160GB HDD SATA - 369,00лв.
Дисплей: 15.4" (1280x800) WXGA 16:9
Процесор: Intel Core 2 Duo T7500 (2x2,20Ghz) 4MB L2 Cache
Рам памет: 2GB DDR2
Твърд диск: 160GB SATA
Видео карта: Intel GMA X3100
Оптика: DVD-RW
Wi-Fi: ДА
Състояние: Отлично !
Интерфейс: USB - 3x, VGA - 1x
Тегло: 2,2кг.
Пръстов отпечатък: ДА
Гаранция: 3 месеца
Цена: 369,00лв
НОВ ВНОС ОТ ГЕРМАНИЯ!
Всички лаптопи са минали профилактика. Лаптопите са тествани хардуерно и софтуерно, за да се уверим, че са 100%
изрядни. Всички бройки са в идеален външен вид, без никакви забележки !
> Работят перфектно с Windows 7.
> Окоплектовани са в кашони - буквално като чисто нови !
> Всички лаптопи HP Compaq nc6710b, предлагани от нас са с гаранция 3 месеца!
> Доставка до всяко едно населено място в България.
За контакти:
0899 83 94 82 - Глобул
052 600 740 - Виваком
0887 93 28 85 - Мтел
http://obiavidnes.com/obiava/68322/laptop-hp-compac-6710b---intel-core-2-duo-t7500-2x220ghz2gb-ram-ddr2160gb-h

Александър Андреев Никитов
Александър Андреев Никитове пълноправен нотариус, действащ в гр. Девня. Предлага всички нотариални услуги като
изповядване на сделки, нотариална заверка, нотариални покани, заверка на преписи, договори, завещания. Адрес: кв.
Повелянова, ул. Строител 7, бл. 7, ет. 7, notarius_al.nikitov@abv.bg, 0888474890.
http://obiavidnes.com/obiava/68321/aleksandyr-andreev-nikitov

Импегнация 2000
ИМПРЕГНАЦИЯ 2000 АД извършва качествена дървообработка по метода на импрегнирането. Фирмата обработва с
креозотно масло твърда дървесина като траверси, стълбове и увеличава издържливостта им. Адрес: София, ул. Хан
Крум 26, http://www.impregnacia2000.hit.bg, 02/953 36 11.
http://obiavidnes.com/obiava/68320/impegnaciya-2000

Заем до заплата
Заем до заплата от 100 до 500 лв. Кандидатстване онлайн. Отговор в рамките на работния ден.
www.malkizaemi.wix.com/radex
http://obiavidnes.com/obiava/68319/zaem-do-zaplata
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Eлектровъдицa "Albatros - 333"
Продавам електрическa въдицa "Albatros - 333" - руска 0882081495 Skype - elektronvt doxy100@abv.bg http://ribar.tk
http://obiavidnes.com/obiava/68318/elektrovydica-albatros---333

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/68317/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii--0877696928-24ch

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:
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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
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/68316/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii--0877696928-24ch

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/68315/detektivska-agenciya-inkognito---bezplatni-konsultacii--0877696928-24ch

Руди Ра - Рибарица
Къща Бубулина е място за почивка в тетевенския балкан, Рибарица. Тиха местност недалеч от главен път, с минаваща
река покрай вилата. Три етажа с по две стаи, барбекю, риболов, открит басейн, TV, интернет.
http://www.rudy-ra.com/ribarica/, тел.: 0897 87 37 03, 0888 46 20 25, e-mail: info@rudy-ra.com
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http://obiavidnes.com/obiava/68313/rudi-ra---ribarica

Камено Газ
Газоразпределителната мрежа на Камено се изгражда от Камено – газ ЕООД http://kameno-gaz.com/. Основен доставчик
на природен газ за нуждите на бита, промишлеността и административните сгради в града. Адрес: ул. Максим Горки 1б,
0897870849.
Потребители към газоразпределителната мрежа в град Камено са клиенти на фирма Камено – газ ЕООД – основен
законен доставчик и разпределител на природен газ в града. За контакт: http://kameno-gaz.com/, ул. Максим Горки 1б,
0897870849.
http://obiavidnes.com/obiava/68312/kameno-gaz

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/68311/detektivska-agenciya-star-0885350440-sofiya

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/68310/detektivska-agenciya-star-0885350440

Курсове и частни уроци по френски език
Курсове и частни уроци по френски език в София, Перник, Сливен и Ямбол от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/.
Предлагаме Ви индивидуално и групово обучение за всички нива /A1, A2, B1, B2, C1, C2/ и възрасти, както и подготовка за
матура, кандидатстване и успешно полагане на изпити за международни сертификати на ексклузивно ниски
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антикризисни цени! Програмите ни по френски език отговарят на международните стандарти за съответните нива!
http://obiavidnes.com/obiava/68194/kursove-i-chastni-uroci-po-frenski-ezik

3-стаен апартамент, панел, 92м2, Тракия - района на Кауфланд
3-стаен апартамент с много добро местоположение в Тракия - района на Кауфланд, на етаж 5-ти от общо 8 етажа,
среден апартамент, с изложение Изток/ Запад. Жилището е санирано /почти целият вход е саниран/, без други
подобрения. Разпределението е следното: хол с трапезария и кухненски бокс, 2 непреходни спални, баня с перално
помещение, отделно WC, 2 тераси /едната е на хола - голяма и другата е на кухненския бокс/. Прилежаща изба и бетонен
гараж пред блока. Цена: 38 000 евро. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/68309/3-staen-apartament-panel-92m2-trakiya---rayona-na-kaufland

Весела Любомирова Цонева
Като пълноправен частен съдебен изпълнител, Весела Любомирова Цонева прилага опита и професионализма си при
решаване на Вашите проблеми. Работи в района на гр. Габрово, като фигурира с регистрационен номер 732 в „Камарата
на частните съдебни изпълнители”. За контакти: гр. Габрово, ул. Скобелевска №32. Телефони за контакти: 066/809717 и
0887/939576, електронна поща: vesela_tsoneva@abv.bg.
http://obiavidnes.com/obiava/68308/vesela-lyubomirova-coneva

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/68307/30-50-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/68306/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/68305/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Помещение подходящо за базова кухня за столово хранене
Помещение подходящо за базова кухня за столово хранене с приблизително РЗП 1000 кв.м. намиращо се в представителна
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сграда в южна промишлена зона, гр. Варна. Състои се от: професионално оборудван кухненски блок; сервизни помещения
и просторна, обзаведена зала за хранене. Възможност за ползване на складови помещения в сутерена. Има много добре
изградена пътна инфраструктура, места за паркиране и товаро-разтоварна дейност. Наемателят би могъл да поеме
организираното хранене на персонала и работниците на завода наемодател
http://obiavidnes.com/obiava/68304/pomeshtenie-podhodyashto-za-bazova-kuhnya-za-stolovo-hranene

Помещение подходящо за базова кухня за столово хранене
Помещение подходящо за базова кухня за столово хранене с приблизително РЗП 1000 кв.м. намиращо се в представителна
сграда в южна промишлена зона, гр. Варна. Състои се от: професионално оборудван кухненски блок; сервизни помещения
и просторна, обзаведена зала за хранене. Възможност за ползване на складови помещения в сутерена. Има много добре
изградена пътна инфраструктура, места за паркиране и товаро-разтоварна дейност. Наемателят би могъл да поеме
организираното хранене на персонала и работниците на завода наемодател.
http://obiavidnes.com/obiava/68303/pomeshtenie-podhodyashto-za-bazova-kuhnya-za-stolovo-hranene

Болница Витоша
Болница ”Витоша” прадлага лечение на счупвания при стари хора. Другите отхвърлят този контингент пациенти,
заради повишения оперативен риск и скъпоструващо лечение – ние не! Работим със Здравна каса и гарантираме напълно
безплатно лечение в нашата болница. Разполагаме и със социална програма, която значително намалява цената на
имплантите до 50%. Когато пациента е социално слаб - тогава цената на имплантите е символична или е изцяло
безплатна за самотни стари хора. Ние не толерираме корупцията, дори може гордо да заявим , че при нас тя липсва!
http://obiavidnes.com/obiava/68302/bolnica-vitosha

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/68301/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/67893/asv-selekt-agenciya-za-sybirane-na-vzemaniya

ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА
ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ШИРОКА ПОЛЯНА заема част от Западните Родопи – попада в териториите
на Пазарджик и Батак. Обхваща 10990 хка. с няколко язовира и реки. Област, идеална за риболов, спорт или екотуризъм,
фотолов и реален лов, пълноценна почивка или разходка. Климатът е с късо и проветриво лято, късна пролет, топла есен
и дълбока зима. В „Кемера” и „Дженевра” ще видите истински останки от римско време. В резервата „Дупката”
растителните и животински видове са най-разнообразни. Горите са смесени, срещат се много билки. Скокливите диви
кози за най-типичното животно, наред с всички останали видове от нашит ширини. За любителите на лова се срещат
благороден елен, глухар, сърна, дива свиня, дива коза, мечка, лисица и заек, муфлон. Гр.Батак, местност „Широка
поляна”, тел.: 03553/ 21 68, e-mail: dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com.
http://obiavidnes.com/obiava/68300/tp-dyrjavno-lovno-stopanstvo-shiroka-polyana
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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/68299/hidrofoben-shperplat-megaplex

САТУРН 2 ООД
"
Ако се нужданете от професионално и качествено обслужване за проектиране, изграждене и поддръжка на слаботокиви
и силнотокови електрически инсталации на вашия обект, то „Сатурн 2” ООД е вашият надежден партньор.
Висококвалифицираните специалисти на фирмата ни са готови да посрещнат всички изисквания на вашите конкретни
желания. "
Основната дейност на фирма „Сатурн 2” ООД е направа и ремонт на силнотокови и слаботокови електрически
инсталации. Освен това дружеството разполага и със собствен транспорт, което дава възможност за бързо и
навременно реагиране при поддръжка на електрическите инсталации във вашия обект.
http://obiavidnes.com/obiava/68298/saturn-2-ood

Джуди Димитър витанов
Основната задача на фирма „Джуди” е качествен ремонт на автомобилните глави на всеки двигател. Отчитайки
дългогодишният опит в тази сфера и употребата на водещи технологии в областта на ремонта и възстановяването на
автомобилните двигатели, фирмата гарантира качествено обслужване на клиентите си.
http://obiavidnes.com/obiava/68297/djudi-dimityr-vitanov

МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ
МБАЛ ИВАН СКЕНДЕРОВ– гр. Гоце Делчев, оказва помощ на населението със своята квалифицирана диагностична
практика, рехабилитация и лечебни предписания. Сградата има 11 отделения и 185 места. Вътрешно отделение,
неврологично отделение, хирургично, акушеро-гинекологично и т.н. Качество в лечението се постига и чрез
приемно-консултативния кабинет и клиничната лаборатория, които се помещават в диагностично-консултативния
блок. Медицинският персонал е квалифициран, апаратурата съвременна, базата удобна за пациентите. Болницата
работи със Здравната каса. Записвания и въпроси задайте на място или на телефоните: гр. Гоце Делчев, ул. Стара
планина 54, 0751 602 44, 0751 602 41, http://www.lechebnizavedenia.com/mbal/gradove/recl/mbal_goce_delchev.
http://obiavidnes.com/obiava/68296/mbal-ivan-skenderov

Агенция за сериозни запознанства с цел брак "Купидон 007"
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Kрай на самотните дни и нощи !!!
Ние сме агенция за сериозни запознанства "Купидон 007" и създаваме сериозни връзки между хората, които се градят на
взаимното доверие, подкрепата, уважение и любовта между двама души.
В изключително трудния живот, който живеем днес и това, че не ни остава никакво свободно време сме точно ние от
агенция за сериозни запознанства "Купидон 007" във Ваша подкрепа!
Всеки ходи на работа, среща се с едни и същи хора в продължение на дни, месеци години и няма просто, къде да срещне
подходящия партньор. Все пак всички сме хора и се надяваме, но в любовта случайността е нещо невъзможно - не идва
без да я търсиш!
Твоята половинка е някъде там и те търси, а ти правиш ли нещо по този въпрос или се оставяш на случайността? Не
чакай да ти се случи нещо, а вземи личния си живот в ръцете си и си направи най-скъпия подарък в живота като
направиш първата крачка към любовта, а тя е да се възползваш от услугите на агенцията ни за сериозни запознантва
"Купидон 007" и се регистрираш при нас! Ние ще ти подадем ръка в това да откриеш щастието чрез правилния човек до
теб!
С какво можем да Ви бъдем полезни и защо услугите ни са платени?
Можем да открием специално за Вас най-правилния човек за съвместен живот и Вие си заплащате точно за това, ние да
направим най-важната стъпка в живота Ви. След като заплатите членска такса се попълва наша анкетна карта и
изпращате Ваша снимка. До 24 часа Ви запознаваме с подходящи за Вас кандидати.
Експертите от "Купидон 007" ЕООД , също така се занимават и бизнес запознанства, запознанства по интереси, Speed
Dating, създаване на приятелства, организиране на партита и всичко свързано с това да разнообразите живота си!
http://obiavidnes.com/obiava/68295/agenciya-za-seriozni-zapoznanstva-s-cel-brak-kupidon-007

Опицвет Милк
На пазара на млечни продукти работи фирма ОПИЦВЕТ МИЛК http://opitsvet.com, която предлага собствено произведени
краве сирене, кисело мляко, кашкавал от 100% краве мляко. Производството е на адрес: с. Опицвет, тел: + 359 +7110 72
28, +359 +888 51 87 94.
ОПИЦВЕТ МИЛК е мандра и предлага висококачествено краве мляко и млечни продукти като сирена, кашкавал.
Производството ползва 100% краве мляко. За въпроси и запитвания: http://opitsvet.com, с. Опицвет, тел: + 359 +7110 72
28, +359 +888 51 87 94.
http://obiavidnes.com/obiava/68294/opicvet-milk

Агрохимконсулт 3
"Фирма АГРОХИМКОНСУЛТ – 3 предлага на своите клиенти голямо разнообразие от:
Препарати за растителна защита;
Минерални торове;
Семена;
Посевни материали;
"
http://obiavidnes.com/obiava/68293/agrohimkonsult-3

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
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За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/68292/30-50-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/68291/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/
http://obiavidnes.com/obiava/68290/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

Детоксикатор целутрон квантов анализатор
Детоксикатор целутрон квантов анализатор
БГ магазин предлага на своите клиенти различни видове детоксикатори – високотехнологични устройства,
които с помощта на водната детоксикация помагат на тялото да се пречиства само.
Можете да го използвате сами и употребата му не изисква никаква специална подготовка.
Предлаганите от нас модели са ST-901 A -285 лв; ST-901 С-450лв ;
както и Лазерен детоксикатор ”Laser Blood Cleaner- 480лв” – прочиства кръвта от мастни и отпадни образувания
посредством лазер.
Квантов анализатор за ранна диагностика на здравословното състояние 500 лв
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ 650 лв!
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/68289/detoksikator-celutron-kvantov-analizator

йонизатори Озонотор за въздух и вода
йонизатори Озонотор за въздух и вода.
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Нашият магазин предлага на своите клиенти Озонотор за въздух и вода.
Устройството произвежда озон от кислорода във въздуха и образува отрицателни йони,
които премахват замърсявания и миризми и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
”БГ магазин” разполага и с йонизатори – Йонизатор ”AEROION” и Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”. За повече
информация относно изброените уреди се свържете с нас или посетете нашия сайт.
Прочистете вдишвания от Вас въздух, дарявайки си здраве.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
ww.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/68288/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

Magic Ex Hose Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Magic Ex Hose
Магически маркуч, който увеличава размера си до 3 пъти!
Сгънат 8 метра - разгънат 23 метра
Подарък пистолет с 5 режима на пръскане
без да се усуква, сгъва и заплита
разгъвате и сгъвате за секунди
устойчив на износване
миете двора и колата
поливате-градината, тревата и цветята
Лесно се плъзга през градината, по стълбите, без да се пречупва или усуква!
Маркучът е изработен от висококачествен материал, който го прави здрав и в същото време много гъвкав.
Дебелите стени осигуряват надеждност и дълъг живот на материала.
Градински "магически" маркуч - характеристика:
Размери: 8м./22.5м.
Тегло: 1 кг.
Произход: Китай
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/68287/magic-ex-hose--magicheski-markuch-koyto-uvelichava-razmera-si-do-3-pyti

Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум, Масажори,Виброколани,
Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
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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/68286/yonizatoridetoksikatorpeynt-zuum-masajorivibrokolani

Силиконови часовници. Мъжки и дамски часовници
Силиконовите часовници са най- новата мания в модните аксесоари. Забелязва се, че много от знаменитите личности
като Опра, Сандра Бълок, Lil Wayne носят именно тези часовници. Тези елегантни аксесоари са най – голямата мания в
момента и тенденцията им изглежда да се остави в скоро време. Уникалният материал подобен на каучук и
термоустойчив, ниско тегло, антиалергенни характеристики правят този часовник удобен за носене в по-дълъг период
от време, особенно за спортисти и хора, които са постоянно в движение.
http://kupi-chasovnik.com/
http://obiavidnes.com/obiava/68285/silikonovi-chasovnici-myjki-i-damski-chasovnici

Продавам платнища от Билборд /Винил/
ПРОДАВАМ ПЛАТНИЩА ОТ ВИНИЛ
ВИНИЛИТЕ СА ЗДРАВИ С РАЗМЕР С РАЗЛИЧНИ РАЗМЕРИ
4Х3
8Х4
12 Х 5
12 Х 6
10 Х 5
8Х6
6Х4
16 Х 9.30
И МНОГО ДРУГИ ПРОВЕРЕТЕ ЗА НАЛИЧНОСТИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ;
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0884 356 070
0988 917 130
0988 917 145
МОЖЕ И ДОСТАВКА НА МЯСТО СЛЕД ЗАПЛАЩАНЕ НА ГОРИВОТО ОТ ВАША СТРАНА
http://obiavidnes.com/obiava/68284/prodavam-platnishta-ot-bilbord-vinil

Изработване на Тенти и Ветроупорни завеси от винил и пвц-кристал.
Изработване на Тенти и Ветроупорни завеси от винил и пвц-кристал.
Тенти от винил на цена от 11лв кв/м в готов вид.
Ветроупорни завеси от пвц-кристал от 0.6 и 0.8мм кристал на цени от 14 и 16лв в готов завършен вид.С 5 вида обков.
Продажба на употребявани винили от билбордове.
Здрави и с различни размери от най-малките до най-големите.
За покриване на всичко.
http://obiavidnes.com/obiava/68283/izrabotvane-na-tenti-i-vetrouporni-zavesi-ot-vinil-i-pvc-kristal

15.6" (39.62 cm) Toshiba C50-A-14J
15.6" (39.62 cm) Toshiba C50-A-14J, черен, двуядрен Celeron® 1005M 1.9GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 500GB, USB3.0,
no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/68282/156-3962-cm-toshiba-c50-a-14j

Професионални преводи от и на 40 езика, експресна легализация на документи
Професионални преводи от и на 40 езика във всички специализирани насоки и специфични области, експресна легализация
на документи, приемаме онлайн поръчки от цялата страна на адрес http://www.adaptbg.com, офиси в гр. София и гр.
Севлиево.
НАШИЯТ ОПИТ Е ВАШЕТО ПРЕДИМСТВО! Договор № 1813 с МВнР.
Агенция за преводи „АДАПТ БЪЛГАРИЯ“ е сертифицирана по европейски стандарт БДС EN 15038:2006.
Преводи на редки езици: Преводи на японски. Преводи на китайски. Преводи на латвийски. Преводи на литовски. Преводи
на естонски. Преводи на нидерландски. Преводи на арменски. Преводи на арабски. Преводи на хинди. Преводи на
норвежки. Преводи на датски.
ВСЯКА СРЯДА – 10% ОТСТЪПКА!
ПРИ ВСЯКА ПОДАДЕНА ПОРЪЧКА ПОЛУЧАВАТЕ ТАЛОН ЗА СЛЕДВАЩА ПОРЪЧКА С АТРАКТИВНА ОТСТЪПКА
Адрес: гр. София, бул. Васил Левски № 74
Телефони: 029899867; 0888 888 400
Факс: 02 989 98 67
E-mail: adapt@abv.bg
skype: adaptbg
Адрес: гр. Севлиево, ул. Христо Спиридонов № 6
Телефони: 0675 35059; 0885 473 186
Факс: 0675 35059
E-mail: adapt_s@abv.bg
skype: prevodi.sevlievo
http://www.adaptbg.com
http://www.facebook.com/adapt.bulgaria
http://obiavidnes.com/obiava/68281/profesionalni-prevodi-ot-i-na-40-ezika-ekspresna-legalizaciya-na-dokumenti

15.6" (39.62 cm) Toshiba C50D-A-11L
15.6" (39.62 cm) Toshiba C50D-A-11L, черен, двуядрен AMD E1-1200 1.4GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, USB3.0,
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no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/68280/156-3962-cm-toshiba-c50d-a-11l

organize sex party!!
Swing club amigo organize parties for real dating
Every tuesday,friday and Saturday from 20.00 to 2.00 a.m.
Every monday and Thursaday from 14.00 to 20.00 p.m.
we are welcoming you to a swing party!
( entrance opened only for couples )
If you are a single man we are offering beautiful companions
Cost 100 BGN for the whole time in party
( with swinging with the other couples!!!)
Entrance fee for a couple - 30 BGN
Entrance fee for single man - 30 BGN
Free entrance for single women !
The entrance fee includes 1 alcohol and 1soft drinks
We offer luxury escort, erotic massages ,
Standard sex ,and french sex without a condom
The price for one hour -80 BGN.in this price includes all the extras!
for more information see our website
http://www.wix.com/amigobarclup/amigo-club
TEL : 0895847724 niki
http://obiavidnes.com/obiava/68279/organize-sex-party

организираме суинг парти
Суинг клуб Амиго организира партита за реални запознанства
Всеки вторник , петък, и събота oт 20.00 до 2.00 часа
Всеки понеделник и четвъртък от 14.00 до 20.00 часа
Се организира суинг парти (Вход само за двойки)
Ако си сам мъж ,предлагаме красиви компаньонки
Срещу 100 лв. за цяла нощ с размяна на партньорите !!
Вход за двойка : 30 лева
Вход за сами мъже : 30 лева
Вход за сами жени : (безплатен)
Входа включва 1 алкохолно питие и 1 безалкохолно.
Предлагаме луксозни компаньонки ,
eротични забавления ,Секс услуги по часове
Цената за 1 час -80 лв.В тази цена влизат всички екстри!
За повече информация вижте нашият сайт
http://www.wix.com/amigobarclup/amigo-club
TEL : 0895847724 - Ники
http://obiavidnes.com/obiava/68278/organizirame-suing-parti

организираме секс парти
Суинг клуб Амиго организира партита за реални запознанства
Всеки вторник , петък, и събота oт 20.00 до 2.00 часа
Всеки понеделник и четвъртък от 14.00 до 20.00 часа
Се организира суинг парти (Вход само за двойки)
Ако си сам мъж ,предлагаме красиви компаньонки
Срещу 100 лв. за цяла нощ с размяна на партньорите !!
Вход за двойка : 30 лева
Вход за сами мъже : 30 лева
Вход за сами жени : (безплатен)
Входа включва 1 алкохолно питие и 1 безалкохолно.
Предлагаме луксозни компаньонки ,
eротични забавления ,Секс услуги по часове
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Цената за 1 час -80 лв.В тази цена влизат всички екстри!
За повече информация вижте нашият сайт
http://www.wix.com/amigobarclup/amigo-club
TEL : 0895847724 - Ники
http://obiavidnes.com/obiava/68277/organizirame-seks-parti

HOBO !!! организираме суинг парти през деня
Суинг клуб Амиго организира партита за реални запознанства
Всеки вторник , петък, и събота oт 20.00 до 2.00 часа
Всеки понеделник и четвъртък от 14.00 до 20.00 часа
Се организира суинг парти (Вход само за двойки)
Ако си сам мъж ,предлагаме красиви компаньонки
Срещу 100 лв. за цяла нощ с размяна на партньорите !!
Вход за двойка : 30 лева
Вход за сами мъже : 30 лева
Вход за сами жени : (безплатен)
Входа включва 1 алкохолно питие и 1 безалкохолно.
Предлагаме луксозни компаньонки ,
eротични забавления ,Секс услуги по часове
Цената за 1 час -80 лв.В тази цена влизат всички екстри!
За повече информация вижте нашият сайт
http://www.wix.com/amigobarclup/amigo-club
TEL : 0895847724 - Ники
http://obiavidnes.com/obiava/68276/hobo--organizirame-suing-parti-prez-denya

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

ЕООД

СЪС

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ
ЗА 1 ЧАС.
Бизнес,данъчно,корпоративно и търговско право.
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
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 адресна регистрация.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
За контакти: тел:0897558320 0886346230
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни.
http://obiavidnes.com/obiava/68275/pravna-kantora-legal-konsulting-kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za

КУПУВАМЕ ЕАД АД ООД ЕООД СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ
НА СТРАНАТА !!!
"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА ОТГОВОРНОСТ
ЗА 1 ЧАС.
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Бизнес,данъчно,корпоративно и търговско право.
› Сделки с търговски предприятия.
› Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
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 адресна регистрация.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
правна кантора "ЛЕГАЛ КОНСУЛТИНГ"
За контакти: тел:0897558320 0886346230
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни.
http://obiavidnes.com/obiava/68274/kupuvame-ead-ad-ood-eood-sys-zadyljeniya--za-firmi-ot-vsichki-regioni-na-strana

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ – ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА :
ОСИГУРЯВАМЕ "КУПУВАЧ" на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ, НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за КОРЕСПОНДЕНЦИЯ –
ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ И ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство.
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
Какво предлагаме на своите клиенти:
В рамките на 1 ЧАС осъществяваме процедура по прехвърляне на дяловете или акциите на търговските дружества,
контрола и управлението на дружествата се поема от новия собственик и по този начин ОСВОБОЖДАВАМЕ
настоящите собственици или управители на дружествата от отговорността за действията по управлението на
фирмите.
Професионално консултиране на фирми със задължения по Закона за ДДС и ЗКПО.
Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в
сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори ние сме Вашето решение с
компетентно съдействие.
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
Е. Сандов
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0884 57 80 53
0877 37 20 83
Приемаме обаждания след работно време и в почивни дни !!!
http://obiavidnes.com/obiava/68273/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

Подочистачка Twister Sweeper
Електрическа Подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
http://obiavidnes.com/obiava/68272/podochistachka-twister-sweeper

15.6" (39.62 cm) Toshiba C55-A-19N
15.6" (39.62 cm) Toshiba C55-A-19N, черен, двуядрен Intel® Core™ i3 3110M 2.4GHz, HD LED Display & GeForce 710M 2GB
(HDMI), 4GB, 750GB, USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/68271/156-3962-cm-toshiba-c55-a-19n

15.6" (39.62 cm) ACER E1-571G (NX.M57EX.059)
15.6" (39.62 cm) ACER E1-571G (NX.M57EX.059), черен, двуядрен Intel® Core™ i3 3110M 2.4GHz, HD LED Display &
GeForce 710M 1GB (HDMI), 6GB, 750GB, Linux, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/68270/156-3962-cm-acer-e1-571g-nxm57ex059

Haswell Pentium® G3220 дву-ядрен (3.0GHz
Haswell Pentium® G3220 дву-ядрен (3.0GHz, 3MB L3, 350MHz-1.10GHz GPU, LGA1150) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/68269/haswell-pentium-g3220-dvu-yadren-30ghz

ПАРКЕТНИ УСЛУГИ
Реди,цикли,лакира ,притяга ,фугира,байцва паркет и дюшеме.
Продажба на масивен паркет и ламинат.
Дългогодишен опит гарантирано качество на конкурентни цени.
www.parketni-uslugi.com
GSM: 0876852408 ; E-mail: parketi@mail.bg
http://obiavidnes.com/obiava/68268/parketni--uslugi

Haswell Pentium® G3420 дву-ядрен (3.2GHz
Haswell Pentium® G3420 дву-ядрен (3.2GHz, 3MB L3, 350MHz-1.15GHz GPU, LGA1150) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/68267/haswell-pentium-g3420-dvu-yadren-32ghz
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30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/68266/30-50-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/68265/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/68264/30-50-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/68263/zlatna-oferta--dohodna-nadomna-rabota
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НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Работите си от вкъщи! Нямате шеф на главата! Вие сте си шеф! Минимална работа на ден от 30 минути!
Работите повече - печелите повече! Лесно е! За повече информация, влезте в сайта: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/68262/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Haswell Core i3 4130 дву-ядрен (3.4GHz
Haswell Core i3 4130 дву-ядрен (3.4GHz, 3MB L3, 350MHz-1.15GHz GPU, LGA1150) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/68261/haswell-core-i3-4130-dvu-yadren-34ghz

Haswell Core i3 4330 дву-ядрен (3.5GHz
Haswell Core i3 4330 дву-ядрен (3.5GHz, 4MB L3, 350MHz-1.15GHz GPU, LGA1150) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/68260/haswell-core-i3-4330-dvu-yadren-35ghz

Haswell Core i3 4340 дву-ядрен (3.6GHz
Haswell Core i3 4340 дву-ядрен (3.6GHz, 4MB L3, 350MHz-1.15GHz GPU, LGA1150) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/68259/haswell-core-i3-4340-dvu-yadren-36ghz

Частен детектив Велислав Петров -Детективска агенция Респект/Русе
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници 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.Управител
Велислав Петров.
http://obiavidnes.com/obiava/68258/chasten-detektiv-velislav-petrov--detektivska-agenciya-respektruse

Частен детектив Велислав Петров -Детективска агенция Респект/Плевен
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р.България и в държави членки на ЕС.Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери.Събиране на информация относно-месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци и
др.Издирване и локализиране на изчезнали лица.Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес
партньори.Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки.Издирване на длъжници 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.Управител
Велислав Петров.
http://obiavidnes.com/obiava/68257/chasten-detektiv-velislav-petrov--detektivska-agenciya-respektpleven

Haswell Core i5 4440 четири-ядрен (3.1/3.3 GHz Turbo Boost
Haswell Core i5 4440 четири-ядрен (3.1/3.3 GHz Turbo Boost, 6MB L3, 350MHz-1.1GHz GPU, LGA1150) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/68256/haswell-core-i5-4440-chetiri-yadren-3133-ghz-turbo-boost

21.5" (54.61 cm) DELL E2213H
21.5" (54.61 cm) DELL E2213H, FULL HD LED, 5ms, 2 000 000:1, 250cd/m2, DVI (HDCP), черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/68255/215-5461-cm-dell-e2213h
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23" (58.42 cm) DELL E2313H
23" (58.42 cm) DELL E2313H, FULL HD LED, 5ms, 2 000 000:1, 250cd/m2, DVI (HDCP), черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/68254/23-5842-cm-dell-e2313h

24" (60.96 cm) DELL S2440L
24" (60.96 cm) DELL S2440L, VA Panel, FULL HD LED, 6ms 8 000 000:1 250cd/m2 HDMI черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/68253/24-6096-cm-dell-s2440l
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