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Инкубатори - коледно намаление!!!!
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/73908/inkubatori---koledno-namalenie

Лаптопи от Плесио
Плесио Компютърс предлага пълна гама модели лаптопи на водещи световни производители. Вземи още днес своя нов
лаптоп на изгодна цена и на изплащане от http://plesio.bg .
http://obiavidnes.com/obiava/74175/laptopi-ot-plesio

15.6" (39.62 cm) Toshiba C55-A-1NU
15.6" (39.62 cm) Toshiba C55-A-1NU, черен, двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD LED Display & GeForce GT
710M 2GB (HDMI), 4GB, 750GB, USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74099/156-3962-cm-toshiba-c55-a-1nu

15.6" (39.62 cm) Toshiba M50D-A-10Z
15.6" (39.62 cm) Toshiba M50D-A-10Z, сребрист, четириядрен AMD A6-5200 2.0 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 750GB,
2x USB3.0, no OS, 2.2kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74091/156-3962-cm-toshiba-m50d-a-10z

Мебели и обзавеждане от мебелен магазин ГАЛЕРО
Мебелен магазин Галеро: стилни и качествени мебели и аксесоари за дома, цялостни идеи за обзавеждане и интериорни
решения. Мебели по поръчка, индивидуален дизайн.Транспорт, монтаж, гаранция.
http://obiavidnes.com/obiava/74174/mebeli-i-obzavejdane-ot-mebelen-magazin-galero

NETIS WF2420
NETIS WF2420, 300Mbps Wireless Router + BitDefender Antivirus Plus, 4Port Switch
http://obiavidnes.com/obiava/74090/netis-wf2420

10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA A3-A10 (NT.L2YEE.007) таблет
10.1" (25.65 cm) ACER ICONIA A3-A10 (NT.L2YEE.007) таблет, GPS, мулти-тъч IPS дисплей (microHDMI), четириядрен
MediaTek MTK8125T 1.2 GHz, 1GB RAM, 32GB вградена памет, 802.11n, bluetooth, 2 x camera, Android 4.2, 560g., 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74089/101-2565-cm-acer-iconia-a3-a10-ntl2yee007-tablet

Зарядно за кола HAMA "Dual Piccolino"
Зарядно за кола HAMA "Dual Piccolino", 12V > 2x USB, 2A
http://obiavidnes.com/obiava/74136/zaryadno-za-kola-hama-dual-piccolino

Изкупува автомобили ,бусове и джипове за скрап
Изкупува коли за скрап, части или
в движение издава необходимите документи за КАТ и
НАП, плаща в брой ,реакция в деня,безплатно извозване с репатрак.
тел 02/9465436, 02/4410524,
M tel-0887901663
Globul-0898980369
Vivatel- 0876029495
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http://obiavidnes.com/obiava/74173/izkupuva--avtomobili-busove-i-djipove-za-skrap

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3537 (5397063476275) двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3537 (5397063476275) двуядрен Intel® Core™ i5 4200U 1.6/2.6Ghz, HD LED Display & AMD
Radeon™ HD 8670M 2GB (HDMI), 4GB, 750GB, 2x USB3.0, Linux, 2.25kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74135/156-3962-cm-dell-inspiron-3537-5397063476275-dvuyadren-intel-core-i5-420

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/74172/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/74171/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/74170/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Правна Кантора - ТЪРГОВСКО ПРАВО -"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!!
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
Запазете своята анонимност, наемайки лице, което да изпълнява анонимно длъжности като: управител (съвет на
директорите), собственик, съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/74169/pravna-kantora---tyrgovsko-pravo--kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !!!
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
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съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
Запазете своята анонимност, наемайки лице, което да изпълнява анонимно длъжности като: управител (съвет на
директорите), собственик, съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/74168/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА 1
ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
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ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
Запазете своята анонимност, наемайки лице, което да изпълнява анонимно длъжности като: управител (съвет на
директорите), собственик, съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/74167/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost-za-1-chas

15.6" (39.62 cm) HP 250 (H6Q15EA)
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15.6" (39.62 cm) HP 250 (H6Q15EA), двуядрен Celeron® 1000M 1.8 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 750GB, Linux, 2.45kg,
2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74134/156-3962-cm-hp-250-h6q15ea

Частна Детективска агенция-Фокс
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/74166/chastna-detektivska-agenciya-foks

Детективска Агенция Фокс -Разкрива изневери, издирва лица, справки
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
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ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/74165/detektivska-agenciya-foks--razkriva-izneveri-izdirva-lica-spravki

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ!!!
Правна Кантора "КОРЕКТ"-СДЕЛКИ С ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА С ФИНАНСОВИ,ЮРИДИЧЕСКИ
ПРОБЛЕМИ!!!
Юридически Услуги- Корпоративно,Търговско право,Дружествено право. Данъчно право.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме от юридическа,финансова и солидарна отговорност за 1 час.
Всички правни действия, които предприемаме с цел пълно освобождаване от задължения, са напълно легални и в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
ЗА КОНТАКТИ
Правна Кантора "КОРЕКТ"
гр.ПЛОВДИВ 4000
ул."4-ЯНУАРИ" №36
тел.0897558320 0885017754 http://kpd.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/74164/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya

Правна Кантора "КОРЕКТ"-СДЕЛКИ С ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА С
ФИНАНСОВИ,ЮРИДИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ!!!
Правна Кантора "КОРЕКТ"-СДЕЛКИ С ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ ДРУЖЕСТВА С ФИНАНСОВИ,ЮРИДИЧЕСКИ
ПРОБЛЕМИ!!!
Юридически Услуги- Корпоративно,Търговско право,Дружествено право. Данъчно право.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме от юридическа,финансова и солидарна отговорност за 1 час.
Всички правни действия, които предприемаме с цел пълно освобождаване от задължения, са напълно легални и в
съответствие с действащата нормативна уредба.
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Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на страната.
ЗА КОНТАКТИ
Правна Кантора "КОРЕКТ"
гр.ПЛОВДИВ 4000
ул."4-ЯНУАРИ" №36
тел.0897558320 0885017754 http://kpd.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/74163/pravna-kantora-korekt-sdelki-s-tyrgovski-i-akcionerni-drujestva-s-finansoviyur

9" (22.86 cm) GoClever TERRA 90 таблет
9" (22.86 cm) GoClever TERRA 90 таблет, с козметичен дефект, двуядрен Cortex A5 1.0GHz, капацитивен LED екран,
512MB DDR3 RAM, 8GB Flash памет (+MicroSDHC слот), 802.11n, камера, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/74133/9-2286-cm-goclever-terra-90-tablet

Калъф за таблет TAC1028
Калъф за таблет TAC1028, черен, със стойка, до 10.1" (25.65 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/74162/kalyf-za-tablet-tac1028

Калъф за таблет TAC1028
Калъф за таблет TAC1028, черен, със стойка, до 7" (17.78 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/74161/kalyf-za-tablet-tac1028

Калъф за таблет TAC1028
Калъф за таблет TAC1028, черен, със стойка, до 8" (20.32 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/74160/kalyf-za-tablet-tac1028

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/74159/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/74158/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
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http://obiavidnes.com/obiava/74157/sigurna-rabota

Раница DELL F2 Backpack
Раница DELL F2 Backpack, черна, до 16" (40.64 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/74156/ranica-dell-f2-backpack

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/74155/30-50-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/74154/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/74153/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Фотоапарат Olympus VH-410 син/розов +подарък 8GB карта & калъф
Фотоапарат Olympus VH-410 син/розов +подарък 8GB карта & калъф, 16Mpix, 5xOptical zoom, 3" (7.62 cm) сензорен
екран, двоен стабилизатор на изображението, SDHC/SDXC
http://obiavidnes.com/obiava/74152/fotoaparat-olympus-vh-410-sinrozov-podaryk-8gb-karta--kalyf

Геймърски очила Gunnar SteelSeries Desmo
Геймърски очила Gunnar SteelSeries Desmo, onyx/orange
http://obiavidnes.com/obiava/74151/geymyrski-ochila-gunnar-steelseries-desmo

Геймърски очила Gunnar SteelSeries Desmo
Геймърски очила Gunnar SteelSeries Desmo, snow/onyx
http://obiavidnes.com/obiava/74150/geymyrski-ochila-gunnar-steelseries-desmo
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Prestigio MultiPhone 3350 DUO
Prestigio MultiPhone 3350 DUO, черен, GSM, поддържа 2 sim карти, 3.5" (8.89 cm) капацитивен сензорен екран, двуядрен
MediaTek MT6572M 1.0GHz, 512MB RAM, 512МB памет (+microSD слот), WiFi 802.11n, 3.0Mpix camera, bluetooth, Android
4.2
http://obiavidnes.com/obiava/74149/prestigio-multiphone-3350-duo

Prestigio MultiPhone 4055 DUO
Prestigio MultiPhone 4055 DUO, бял, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16 cm) сензорен екран, двуядрен MT6577T
1.2GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+SDXC слот), WiFi 802.11n, 8.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/74148/prestigio-multiphone-4055-duo

Prestigio MultiPhone 5400 DUO
Prestigio MultiPhone 5400 DUO, бял, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16 cm) сензорен екран, четириядрен
Cortex A5 1.5GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+SDHC слот), WiFi 802.11n, 8.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/74147/prestigio-multiphone-5400-duo

Prestigio MultiPhone 5400 DUO
Prestigio MultiPhone 5400 DUO, черен, 3G GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 4" (10.16 cm) сензорен екран, четириядрен
Cortex A5 1.5GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+SDHC слот), WiFi 802.11n, 8.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth, Android 4.1
http://obiavidnes.com/obiava/74146/prestigio-multiphone-5400-duo

Prestigio MultiPhone 5450 DUO
Prestigio MultiPhone 5450 DUO, черен, GSM, GPS, поддържа 2 sim карти, 4.5" (11.43 cm) мултитъч екран, двуядрен Cortex
A7 1.2GHz, 512MB RAM, 4GB памет (+SDHC слот), WiFi 802.11n, 5.0 & 0.3Mpix camera, bluetooth, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/74145/prestigio-multiphone-5450-duo

DELUX DLK-1900U
DELUX DLK-1900U, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74036/delux-dlk-1900u

DELUX DLK-9050
DELUX DLK-9050, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74035/delux-dlk-9050

Delux DLK-OM02U
Delux DLK-OM02U, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74033/delux-dlk-om02u

Delux DLK-OM05
Delux DLK-OM05, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74029/delux-dlk-om05

DELUX DLK-OM06U
DELUX DLK-OM06U, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74028/delux-dlk-om06u

7.85" (19.94 cm) Prestigio MultiPad 4 Diamond 7.85 таблет
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7.85" (19.94 cm) Prestigio MultiPad 4 Diamond 7.85 таблет, бял, IPS екран, четириядрен Cortex A9 1.6 GHz, 1GB RAM, 16GB
Flash памет (+MicroSDHC слот), 802.11n, 2x камера, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/74027/785-1994-cm-prestigio-multipad-4-diamond-785-tablet

7.85" (19.94 cm) Prestigio MultiPad 4 Diamond 7.85 таблет
7.85" (19.94 cm) Prestigio MultiPad 4 Diamond 7.85 таблет, черен, IPS екран, четириядрен Cortex A9 1.6 GHz, 1GB RAM,
16GB Flash памет (+MicroSDHC слот), 802.11n, 2x камера, Android 4.2
http://obiavidnes.com/obiava/74026/785-1994-cm-prestigio-multipad-4-diamond-785-tablet

10" (25.5 cm) Privileg MID-10B
10" (25.5 cm) Privileg MID-10B, таблет, VIA WM8850 1.2GHz, капацитивен LED екран, 1GB DDR3 RAM, 8GB Flash памет
(microSD слот), miniHDMI, 802.11n, 2x camera, Android 4.0
http://obiavidnes.com/obiava/74025/10-255-cm-privileg-mid-10b

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
ПРЕДЛАГАМЕ И НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
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Запазете своята анонимност, наемайки лице, което да изпълнява анонимно длъжности като: управител (съвет на
директорите), собственик, съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/74144/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Corsair Vengeance M65 Arctic White
Corsair Vengeance M65 Arctic White, лазерна (8200dpi), 8 програмируеми бутона, тежести, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74123/corsair-vengeance-m65-arctic-white

заеми до 5000 лв
Предлагаме заеми. Връзката с нас по скайп или GSM е за препоръчване. Skype - malkizaemi
0882081514 (не ни пишете имейли - не ги четем, просто някои от сайтовете за обяви искат имейли)
http://obiavidnes.com/obiava/74143/zaemi-do-5000-lv

Corsair Vengeance M65 Gunmetal Black
Corsair Vengeance M65 Gunmetal Black, лазерна (8200dpi), 8 програмируеми бутона, тежести, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74121/corsair-vengeance-m65-gunmetal-black

15.6" (39.62 cm) ACER E1-522-12504G75Dnkk
15.6" (39.62 cm) ACER E1-522-12504G75Dnkk, черен, двуядрен AMD E1-2500 1.4 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 750GB,
USB3.0, Linux, 2.4kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/74120/156-3962-cm-acer-e1-522-12504g75dnkk

15.6" (39.62 cm) ACER E1-531-10054G50Mnks
15.6" (39.62 cm) ACER E1-531-10054G50Mnks, черен, двуядрен Celeron® 1000M 1.8 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 1TB,
Linux, 2.45kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/74113/156-3962-cm-acer-e1-531-10054g50mnks

15.6" (39.62 cm) ACER E1-571G-33116G75Mnks
15.6" (39.62 cm) ACER E1-571G-33116G75Mnks, черен, двуядрен Intel® Core™ i3 3110M 2.4 GHz, HD LED Display &
GeForce 710M 2GB (HDMI), 6GB, 750GB, Linux, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74107/156-3962-cm-acer-e1-571g-33116g75mnks
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15.6" (39.62 cm) Lenovo Y510p (59404689)
15.6" (39.62 cm) Lenovo Y510p (59404689), Metal Black, четириядрен Haswell Core i7 4700MQ 2.4/3.4 GHz, FULL HD LED
Display & 2x GeForce GT 755M 2GB (SLi)(HDMI), 8GB, 8GB SSD & 1TB HDD, 2x USB3.0, Windows8, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74106/156-3962-cm-lenovo-y510p-59404689

15.6" (39.62 cm) Toshiba C50-A-1G3
15.6" (39.62 cm) Toshiba C50-A-1G3, черен, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 750GB,
USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74101/156-3962-cm-toshiba-c50-a-1g3

15.6" (39.62 cm) Toshiba C55-A-1L4
15.6" (39.62 cm) Toshiba C55-A-1L4, бял, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4 GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 750GB,
USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74100/156-3962-cm-toshiba-c55-a-1l4

„Логистични системи”
Логистични системи е българска компания с предмет на дейност изграждане на стационарни и подвижни стелажни
системи за архиви, складове, галерии, музеи, производствени зони, магазини и други. Ще Ви предложим подходящи
стелажи, вертикални складови и архивни системи, товароразтоварни конвейери, кутии и контейнери, транспортни
колички и много други.
http://obiavidnes.com/obiava/74142/logistichni-sistemi

0882551735 -ФИНИ ШПАКЛОВКИ. -ГИПСОВАШПАКЛОВКА. -ЛАТЕКС ЦВЕТЕН И БЯЛ.
-ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ. -ОБРЪЩАНЕ ПОКРА
0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерални мазилки. -замазки. -зидария. -бързо,
корекно, разумни цени...
КАЧЕСТВОТО СИ ЛИЧИ НА МОМЕНТА...ЗАПОЧВАНЕ ВЕДНАГА...без почивен ден...
http://obiavidnes.com/obiava/74141/0882551735--fini-shpaklovki--gipsovashpaklovka--lateks-cveten-i-byal--toploizola

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/74140/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.
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Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/74139/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Детективска Агенция Дискрет-Русе Шумен Велико Търново
Агенцията извършва следните услугиАудио, видео-наблюдение,изневери,справки,издирване,Фирмено проучване.
GPS предаватели,снимков и видео материал.Скрити камери и микрофони.
Проучване на лица във връзка-бъдещи и настоящи съдружници.
Коректност и професионализъм при всеки отделен случай.
0888116420-0893736266
discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/74138/detektivska-agenciya-diskret-ruse-shumen-veliko-tyrnovo

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/74137/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

Финансова Институция Опуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Финансова Институция Отпуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв на burzikrediti.bg
Бързи Ипотечени кредит от 3000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанята се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/57078/finansova-instituciya-opuska-zaem-sreshtu-ipoteka-do-200-000-lv-na-burzikreditibg
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НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
Супер Бързи кредити от 500 до 1000 лв само на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/56708/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

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

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само за 30 минути.burzikrediti.bg
Бързи кредити Онлайн от 500 до 1000 лв на burzikrediti.bg
Срещу лична карта!
Вноските са месечни.
Без такса обработка.
Одобрение до 30 минути!
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54165/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-za-30-minutiburzikreditibg

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

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.
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Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/54833/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

Asus H81M-C
Asus H81M-C, H81, LGA1150, DDR3, PCI-E (DVI), SB7.1, Lan1000, 2x SATA 6Gb/s, 2xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/74044/asus-h81m-c

Delux DLK-1102U
Delux DLK-1102U, бяла, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74043/delux-dlk-1102u

Delux DLK-1102U
Delux DLK-1102U, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74041/delux-dlk-1102u

DELUX DLK-1882U
DELUX DLK-1882U, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74037/delux-dlk-1882u

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/74132/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/74131/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/74130/sigurna-rabota

Имате съмнения - 0877696928 - 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/74129/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - 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/74128/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - 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/74127/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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

Страница 19/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

22.12.2013

-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

Частен детектив-Д
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/74126/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-izneveri

Детективска Агенция Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
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Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/74125/detektivska-agenciya-foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

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/74124/rabota-za-vseki--nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodn

Вратите в София
Ако си търсите нова входна или интериорна врата, значи сте попаднали на правилното място. При нас ще намерите
всички или почти всички видове врати: вътрешни и външни, полски, пожароустойчиви и всички модели на атрактивни
цени. Високо качество и съвременен дизайн!
http://obiavidnes.com/obiava/74122/vratite-v-sofiya

"КУПУВАМЕ" ЕООД, ООД, АД, ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !
ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
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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 - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
Запазете своята анонимност, наемайки лице, което да изпълнява анонимно длъжности като: управител (съвет на
директорите), собственик, съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !
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http://obiavidnes.com/obiava/74119/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya--osvobojda

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОМИНАЛНИ УСЛУГИ :
Услугата е добро решение, когато не желаете данните Ви да фигурират в официалните регистри.
Има и случаи в които закони създават пречки на определени лица да заемат различни длъжности.
Ето само някои видове клиенти, на които услугата може да бъде полезна:
1. Държавни служители, които не могат да участват в търговски дружества.
2. Лица, които са лишени от правото да заемат длъжности чрез закон, съдебно решение или по силата на договор.
Запазете своята анонимност, наемайки лице, което да изпълнява анонимно длъжности като: управител (съвет на
директорите), собственик, съдружник и други.
Ползвайки номинални услуги от нас, може да разчитате на върхова конфиденциалност.
Едно от големите предимства на номиналните услуги, е че не може да бъдете свързан с този, който изпълнява
длъжността номинално, тъй като няма никаква връзка между Вас.
Номиналните длъжности могат да се изпълняват от физически или юридически лица.
Вие ще работите чрез пълномощно в което ще бъдат включени всички правомощия от които имате нужда.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
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гр.Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/74118/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-cha

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/74117/30-50-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/74116/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/74115/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
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Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http;//hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74114/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Business Consulting Group-КУПУВАМЕ БИЗНЕС
Business Consulting Group-КУПУВАМЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АТРАКТИВНИ ЦЕНИ-ЗА 1
ЧАС ВИ ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ФИРМАТА СЪС ПРОБЛЕМИ,ФИНАНСОВА И ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ. ЗА
ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ!!!
Юридически Услуги- Корпоративно,Търговско право,Дружествено право. Данъчно право.
Сделки с търговски дружества,прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Всички правни действия, които предприемаме с цел пълно освобождаване от задължения, са напълно легални и в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Business Consulting Group
гр.ПЛОВДИВ
ул."4-януари" №36 ЦЕНТЪР
тел.0897558320 0885017754 http://kpd.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/74112/business-consulting-group-kupuvame-biznes

Business Consulting Group-КУПУВАМЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА
АТРАКТИВНИ ЦЕНИ
Business Consulting Group-КУПУВАМЕ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АТРАКТИВНИ ЦЕНИ-ЗА 1
ЧАС ВИ ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ФИРМАТА СЪС ПРОБЛЕМИ,ФИНАНСОВА И ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ. ЗА
ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ РЕГИОНИ НА БЪЛГАРИЯ!!!
Юридически Услуги- Корпоративно,Търговско право,Дружествено право. Данъчно право.
Сделки с търговски дружества,прехвърляне на акции и дялове от търговски дружества;
Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили
заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините или
доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
Всички правни действия, които предприемаме с цел пълно освобождаване от задължения, са напълно легални и в
съответствие с действащата нормативна уредба.
Business Consulting Group
гр.ПЛОВДИВ
ул."4-януари" №36 ЦЕНТЪР
тел.0897558320 0885017754 http://kpd.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/74111/business-consulting-group-kupuvame-tyrgovski-drujestva-sys-zadyljeniya-na-atrakti

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
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Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http;//avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74110/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Медицински център ”РепроБиоМед” ООД
В медицински център „РепроБиоМед” предлагаме услугите донорство на яйцеклетки, донорство на сперматозоиди,
донорство на ембриони. Подбираме донорите изключително внимателно според установените правила на ИАТ. Всеки
потенциален донор се подлага на тестове за определяне на неговото физическо състояние и психическо здраве.
http://obiavidnes.com/obiava/74109/medicinski-centyr-reprobiomed-ood

Предлагаме инкубатори
Предлагаме инкубатори полуавтоматични тип люлка.
Температурата се регулира с прецизен терморегулатор.
Капацитета на предлаганите от нас инкубатори е за :
35 яйца, 55, 75 , 100, и най големите който предлагаме
за 150 яйца. Гаранцията която поемаме е една
календарна година .
inkubatorbg@abv.bg
0888291498
Skype - krasi0012
www.inkubatorbg.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74108/predlagame-inkubatori

Pafiumbg – интернет магазин за маркови парфюми
Маркови парфюми онлайн предлага за цялата страна ПарфюмБГ на http://parfiumbg.com. Невероятни вносни парфюми на
изненадващо ниски цениспециално за ценителите на модерни аромати. Поръчка на световни марки като Calvin Klein,
Chanel, Gucci с доставка до вратата навсякъде в България.
http://obiavidnes.com/obiava/74105/pafiumbg--internet-magazin-za-markovi-parfyumi

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Благоевград Сандански Банско
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
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http://obiavidnes.com/obiava/74104/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-blagoevgrad-sandanski-bansko

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/74103/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

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/74102/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum

Най-добрият начин за пречистване на питейната вода вкъщи!
Немски системи за пречистване на питейна вода в дома. Изключително високо качество на конкурентни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/74098/nay-dobriyat-nachin-za-prechistvane-na-piteynata-voda-vkyshti

Уред за състаряване на алкохол
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
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
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www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/74097/ured-za-systaryavane-na-alkohol

Вулканични камъни
Вулканични камъни
Релакс с горещи вулканични камъни ! Масажът с горещи камъни (стоун терапия),
е един от най-древните методи за релаксация и оздравяване. При контакт с тялото предварително затоплените гладки
лава-камьни
предават своята природна енергия, чрез която се превьзмогва умората и стреса и релаксира нервната система.
Премахва се енергийния дисбаланс, отпускат се мускулите и се подобрява гьвкавостта на ставите.
Сьчетанието на енергийното вьздействие на лава-камьните с ритуала на мануалния масаж стимулира прилив на
позитивна енергия,
добро здраве и душевна хармония. В какво се състои лечебният ефект на масажа с горещи камъни?
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/74096/vulkanichni-kamyni

Найсер Дайсер Кухненско ренде
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/74095/nayser-dayser-kuhnensko-rende

Парктроник за автомобил
Парктроник за автомобил
Парктроник за автомобил – ултразвукова помощна система за паркиране с LCD дисплей и звукова сигнализация.
Паркирайте безпроблемно, независимо дали е ден или нощ, дали вали дъжд или сняг или пък има гъста мъгла !
Парктроник за автомобил – ултразвукова помощна система за паркиране с LCD дисплей и звукова сигнализация.
Основните параметри на продукта са: - 4 сензора за точно отчитане на разстоянието до препятствия посредством
ултразвук 3 зони на отчитане: 0.05 – 0.5 м, 0.5 – 0.9 м, 0.9 – 1.5 м Цветен LCD дисплей с показване на очертанията на автомобила и разстоянието до препятствия.
произход: Китай гаранция: 12 месеца
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/74094/parktronik-za-avtomobil

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
http://obiavidnes.com/obiava/74093/masajna-masajirashta-sedalka

Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Уред за сребърна вода Volcano Dr. Silver 101+
Volcano Dr. Silver 101+
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
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www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/74092/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

2.0 Philips SPA20
2.0 Philips SPA20, захранване през USB
http://obiavidnes.com/obiava/73980/20-philips-spa20

Delux DLM-121BU
Delux DLM-121BU, оптична, черна, прибиращ се USB кабел
http://obiavidnes.com/obiava/74088/delux-dlm-121bu

Delux DLM-123GB
Delux DLM-123GB, безжична, оптична, черна, компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/74087/delux-dlm-123gb

Delux DLM-312BP
Delux DLM-312BP, черна, PS/2
http://obiavidnes.com/obiava/74086/delux-dlm-312bp

Delux DLM-526GB+G01UF
Delux DLM-526GB+G01UF, тъмно синя, безжична, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74085/delux-dlm-526gbg01uf

Нова Година – хотел АКВАЯ*** Велико Търново
ПАКЕТ ( 2 нощувки с ПРАЗНИЧНА Новогодишна вечеря с програма) – 250 лв/човек,
или (3 нощувки с ПРАЗНИЧНА Новогодишна вечеря с програма) – 280 лв/човек.
Цената важи за настаняване в дв.стая и включва закуска, паркинг, WI-FI интернет, фитнес, сауна.
Очаква Ви богато ПРАЗНИЧНО меню с отбрани питиета и специалитети, както и интересна танцово-музикална
програма и томбола. Късна закуска на 1-ви.
Доплащане при настаняване в друг тип помещение (за човек на ден):
студио – 5 лв, апартамент – 10 лв, ВИП-апартамент – 30 лв.
Доплащане за дете (ползващо легло и храна) – 80 лв (при 2 нощувки) и 15 лв за всяка
следваща.
Трети възрастен на допълнително легло заплаща 60 % от стойността на пакета.
Допълнителна нощувка (след трета) с включена закуска – 25 лв.
За ранни записвания получавате отстъпка.
http://obiavidnes.com/obiava/74084/nova-godina--hotel-akvaya-veliko-tyrnovo

Система за ремонт PDR от Dentcraft
Система за ремонт PDR (Paintless Dent Repair - Поправка на вдлъбнатини без боядисване) от Dentcraft
http://obiavidnes.com/obiava/74083/sistema-za-remont-pdr-ot-dentcraft
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Delux DLM-528BU
Delux DLM-528BU, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74082/delux-dlm-528bu

Delux DML-115BU
Delux DML-115BU, оптична, чернo-сребриста, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74081/delux-dml-115bu

Delux DML-115BU
Delux DML-115BU, оптична, чернo-червена, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74080/delux-dml-115bu

Delux DML-116BU
Delux DML-116BU, оптична, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74079/delux-dml-116bu

Delux DML-126BU
Delux DML-126BU, оптична, сребристо-черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74078/delux-dml-126bu

Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
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/74077/chasten-detektiv-ivan-ivanov-dylgogodishen-profesionalen-opit

Детективска агенция Фокс-София, Пловдив, Пазарджик, Стара Загора, Хасково
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
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-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/74076/detektivska-agenciya-foks-sofiya-plovdiv-pazardjik-stara-zagora-haskovo

Delux M105GX
Delux M105GX, безжична, оптична, сребриста, компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/74075/delux-m105gx

Преместване на пиано, Пренасяне на роял, акордиране, транспорт, атрактивни цени, опитен
екип на Ваше разположение по-всяко време. 0887771157
Преместване на пиано, Пренасяне на роял, акордиране, транспорт, атрактивни цени, опитен екип на Ваше разположение
по-всяко време. 0887771157
http://obiavidnes.com/obiava/74074/premestvane-na-piano-prenasyane-na-royal-akordirane-transport-atraktivni-ceni

Хамали Студенти, преместване на жилища, офиси, складове, магазини, товарене, разтоварване,
превоз на достъпни цени. 0898529009
Хамали Студенти, преместване на жилища, офиси, складове, магазини, товарене, разтоварване, превоз на достъпни цени.
0898529009
http://obiavidnes.com/obiava/74073/hamali-studenti-premestvane-na-jilishta-ofisi-skladove-magazini-tovarene-raz

Хамалски услуги София, Хамали София пренасяне на мебели, багаж от офиси и жилища, камион
с падащ борд, безплатен оглед. 0888620269
Хамалски услуги София, Хамали София пренасяне на мебели, багаж от офиси и жилища, камион с падащ борд, безплатен
оглед. 0888620269
http://obiavidnes.com/obiava/74072/hamalski-uslugi-sofiya-hamali-sofiya-prenasyane-na-mebeli-bagaj-ot-ofisi-i-jilishta

Хамалски услуги и Хамали, опаковане на багаж и мебели, преместване на дома и офиса,
де/монтаж, транспорт, експресно обслужване. 0888620269
Хамалски услуги и Хамали, опаковане на багаж и мебели, преместване на дома и офиса, де/монтаж, транспорт,
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експресно обслужване. 0888620269
http://obiavidnes.com/obiava/74071/hamalski-uslugi-i-hamali-opakovane-na-bagaj-i-mebeli-premestvane-na-doma-i-ofi

Чистене на мазета, тавани, двор, складове, гаражи, домове, Извозване и изхвърляне на мебели,
строителни отпадъци. 0888620269
Чистене на мазета, тавани, двор, складове, гаражи, домове, Извозване и изхвърляне на мебели, строителни отпадъци.
0888620269
http://obiavidnes.com/obiava/74070/chistene-na-mazeta-tavani-dvor-skladove-garaji-domove-izvozvane-i-izhvyrlyan

Преместване на пиана, пиано, Пренасяне на роял, транспорт с падащ борд, Доверете се на
професионалистите! Свържете се с нас Сега! 0898529009
Преместване на пиана, пиано, Пренасяне на роял, транспорт с падащ борд, Доверете се на професионалистите!
Свържете се с нас Сега! 0898529009
http://obiavidnes.com/obiava/74069/premestvane-na-piana-piano-prenasyane-na-royal-transport-s-padasht-bord-doverete

Преместване на офис, дома, де/монтаж, опаковане, професионални хамалски услуги. 0887192094
Преместване на офис, дома, де/монтаж, опаковане, професионални хамалски услуги. 0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/74068/premestvane-na-ofis-doma-demontaj-opakovane-profesionalni-hamalski-uslugi-

Хамалски услуги, преместване на багаж, мебели, превоз на всякакви стоки и товари,
професионални хамали в София. 0899251143
Хамалски услуги, преместване на багаж, мебели, превоз на всякакви стоки и товари, професионални хамали в София.
0899251143
http://obiavidnes.com/obiava/74067/hamalski-uslugi-premestvane-na-bagaj-mebeli-prevoz-na-vsyakakvi-stoki-i-tovari

Чистене на мазета, тавани, двор, извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограма,
клони, храсти, дървета, натоварване на превоз. 0899251143
Чистене на мазета, тавани, двор, извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограма, клони, храсти, дървета,
натоварване на превоз. 0899251143
http://obiavidnes.com/obiava/74066/chistene-na-mazeta-tavani-dvor-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli

Чистене на тавани, мазета, двор, извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограми,
изхвърляне на сметище. 0899251143
Чистене на тавани, мазета, двор, извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограми, изхвърляне на сметище.
0899251143
http://obiavidnes.com/obiava/74065/chistene-na-tavani-mazeta-dvor-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli

Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, почистване на мазета, тавани, дворове,
складове, гаражи, жилища. 0887192094
Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, почистване на мазета, тавани, дворове, складове, гаражи, жилища.
0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/74064/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli-pochistvane-na-mazeta-tavani-dv

Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване стари мебели Почистване на всякакви обекти.
0887192094
Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване стари мебели Почистване на всякакви обекти. 0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/74063/izhvyrlyane-na-stroitelni-otpadyci-izvozvane-stari-mebeli-pochistvane-na-vsyakakvi
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Кърти чисти извозва, къртене на бетон, тухла, фаянс, теракот, замазка, демонтира, събаря,
Извозване на строителни и битови отпадъци, контейнери. 0887192094
Кърти чисти извозва, къртене на бетон, тухла, фаянс, теракот, замазка, демонтира, събаря, Извозване на строителни и
битови отпадъци, контейнери. 0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/74062/kyrti-chisti-izvozva-kyrtene-na-beton-tuhla-fayans-terakot-zamazka-demontira

Преместване на пиано, пиана, роял Пренасяне, транспорт, опит, по-всяко време, достъпни цени.
0899251143
Преместване на пиано, пиана, роял Пренасяне, транспорт, опит, по-всяко време, достъпни цени. 0899251143
http://obiavidnes.com/obiava/74061/premestvane-na-piano-piana-royal-prenasyane-transport-opit-po-vsyako-vreme-do

Хамалски услуги, преместване на мебели, багаж от жилища и офиси на достъпни цени,
де/монтаж, опаковане, транспорт. 0887631238
Хамалски услуги, преместване на мебели, багаж от жилища и офиси на достъпни цени, де/монтаж, опаковане,
транспорт. 0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/74060/hamalski-uslugi-premestvane-na-mebeli-bagaj-ot-jilishta-i-ofisi-na-dostypni-ceni

Преместване на мебели, багаж от дома и офиса, товарен превоз, Съвременно и надеждно
преместване, експресно обслужване на най-ниски цени. 0897306790
Преместване на мебели, багаж от дома и офиса, товарен превоз, Съвременно и надеждно преместване, експресно
обслужване на най-ниски цени. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/74059/premestvane-na-mebeli-bagaj-ot-doma-i-ofisa-tovaren-prevoz-syvremenno-i-nadej

Хамали и хамалски услуги София, преместване на дома и офиса, Съвременно и надеждно
преместване, Качество и опит. 0887631238
Хамали и хамалски услуги София, преместване на дома и офиса, Съвременно и надеждно преместване, Качество и опит.
0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/74058/hamali-i-hamalski-uslugi-sofiya-premestvane-na-doma-i-ofisa-syvremenno-i-nadejd

Транспортни услуги, товарен превоз до 5 тона с падащ борд за София и страната, експресно
обслужване на достъпни цени. 0897306790
Транспортни услуги, товарен превоз до 5 тона с падащ борд за София и страната, експресно обслужване на достъпни
цени. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/74057/transportni-uslugi-tovaren-prevoz-do-5-tona-s-padasht-bord-za-sofiya-i-stranata-e

Извозване строителни отпадъци, изхвърляне на стари мебели от къщи и апартаменти,
почистване на мазета, тавани. 0887631238
Извозване строителни отпадъци, изхвърляне на стари мебели от къщи и апартаменти, почистване на мазета, тавани.
0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/74056/izvozvane-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-stari-mebeli-ot-kyshti-i-apartamenti

Преместване на пиана, пиано Пренасяне на роял, качество на ниска цена, сигурност,
надеждност, опит. 0897306790
Преместване на пиана, пиано Пренасяне на роял, качество на ниска цена, сигурност, надеждност, опит. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/74055/premestvane-na-piana-piano-prenasyane-na-royal-kachestvo-na-niska-cena-sigurnost

Пренасяне на каси, каса Преместване на сейф, транспорт с падащ борд, опит, професионално и
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експресно обслужване на ниски цени. 0897306790
Пренасяне на каси, каса Преместване на сейф, транспорт с падащ борд, опит, професионално и експресно обслужване на
ниски цени. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/74054/prenasyane-na-kasi-kasa-premestvane-na-seyf-transport-s-padasht-bord-opit-profe

Пренасяне на апаратура, апарати, техника и оборудване, стоматологични столове, машини,
Транспорт с падащ борд. 0887631238
Пренасяне на апаратура, апарати, техника и оборудване, стоматологични столове, машини, Транспорт с падащ борд.
0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/74053/prenasyane-na-aparatura-aparati-tehnika-i-oborudvane-stomatologichni-stolove-m

Къртачни услуги, къртене на плочки, бетон, тухла, стени, кърти чисти извозва, къртачи с опит,
експресно, качествено обслужване. 0897306790
Къртачни услуги, къртене на плочки, бетон, тухла, стени, кърти чисти извозва, къртачи с опит, експресно, качествено
обслужване. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/74052/kyrtachni-uslugi-kyrtene-na-plochki-beton-tuhla-steni-kyrti-chisti-izvozva-ky

Delux M391GX
Delux M391GX, безжична, оптична, черна, компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/74051/delux-m391gx

Почистване на мазета, тавани, дворове, Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на
стари мебели. 0895191972
Почистване на мазета, тавани, дворове, Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели. 0895191972
http://obiavidnes.com/obiava/74050/pochistvane-na-mazeta-tavani-dvorove-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrl

Извозване, Изхвърляне на стари мебели, строителни отпадъци Чистене на мазета, тавани,
апартаменти, двор, ниски цени. 0888385951
Извозване, Изхвърляне на стари мебели, строителни отпадъци Чистене на мазета, тавани, апартаменти, двор, ниски
цени. 0888385951
http://obiavidnes.com/obiava/74049/izvozvane-izhvyrlyane-na-stari-mebeli-stroitelni-otpadyci-chistene-na-mazeta-ta

Почистване на мазета, тавани, дворове, Извозване на строителни отпадъци и Изхвърляне на
стари мебели. 0884842660
Почистване на мазета, тавани, дворове, Извозване на строителни отпадъци и Изхвърляне на стари мебели. 0884842660
http://obiavidnes.com/obiava/74048/pochistvane-na-mazeta-tavani-dvorove-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-i-izhvyr

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
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-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/74047/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/74046/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели, Почистване на мазета, тавани,
дворове, жилища, ниски цени. 0884842660
Извозване на строителни отпадъци, Изхвърляне на стари мебели, Почистване на мазета, тавани, дворове, жилища, ниски
цени. 0884842660
http://obiavidnes.com/obiava/74045/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-stari-mebeli-pochistvane-na-maze

„Хидрокрафт” ООД
Дистрибуция на пречистващи станции за питейна вода, септични контейнери, помпи за София и страната
предлагаХИДРО КРАФТ- 0886 834717. Дългогодишна история на внос на хидрохфорни помпи, собствена база. Гр. София,
ул. Мара Бунева 1, 02/9367916.
http://obiavidnes.com/obiava/74042/hidrokraft--ood
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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/74040/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/74039/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
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капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
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
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/74038/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-cha

„Ценкор” ЕООД - хартиени изделия
Ценкор ЕООД предлага тоалетна хартия “Линда” и “Стиви”, салфетки, кухненски ролки, течен сапун, мокри кърпи,
дамски превръзки, бъркалки, ароматизатор за въздух.Контакти: София, кв. Левски, ул. Добровски 9, 02 945 09 03, 0888 326
551, http://cenkor.com/.
http://obiavidnes.com/obiava/74034/cenkor-eood---hartieni-izdeliya

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

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

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/ !

Страница 38/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

22.12.2013

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/74032/30-50-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/74031/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/74030/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ATX
ATX, Cooler Master Full Cosmos II, 2xUSB 3.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73954/atx-cooler-master-full-cosmos-ii-2xusb-30-cherna-bez-zahranvane

ATX
ATX, Cooler Master Middle 690 II Advanced, 2xUSB 3.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73951/atx-cooler-master-middle-690-ii-advanced-2xusb-30-cherna-bez-zahranvane

ATX
ATX, Cooler Master Middle 690 II, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73945/atx-cooler-master-middle-690-ii-cherna-bez-zahranvane

ATX
ATX, Cooler Master Middle Elite 334U, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73944/atx-cooler-master-middle-elite-334u-cherna-bez-zahranvane

ATX
ATX, Cooler Master Middle Elite 335, RC-335U, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73940/atx-cooler-master-middle-elite-335-rc-335u-cherna-bez-zahranvane

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
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време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/74024/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/74023/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/74022/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/74021/sigurna-rabota

ATX
ATX, Cooler Master Middle HAF 912, RC-912, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73939/atx-cooler-master-middle-haf-912-rc-912-cherna-bez-zahranvane

ATX
ATX, Cooler Master Middle HAF XB, 2xUSB 3.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73934/atx-cooler-master-middle-haf-xb-2xusb-30-cherna-bez-zahranvane

ATX
ATX, Cooler Master Middle N500, 2xUSB 3.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73933/atx-cooler-master-middle-n500-2xusb-30-cherna-bez-zahranvane

ATX
ATX, Cooler Master Middle N600, 2xUSB 3.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73927/atx-cooler-master-middle-n600-2xusb-30-cherna-bez-zahranvane

ATX
ATX, Cooler Master Middle Storm Scout 2, 2xUSB 3.0, сива, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73925/atx-cooler-master-middle-storm-scout-2-2xusb-30-siva-bez-zahranvane
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Cooler Master STORM XORNET
Cooler Master STORM XORNET, геймърска, 2000dpi, USB
http://obiavidnes.com/obiava/73924/cooler-master-storm-xornet

Кабел ASSMANN DisplayPort(м) - DisplayPort(м)
Кабел ASSMANN DisplayPort(м) - DisplayPort(м), 1m
http://obiavidnes.com/obiava/73923/kabel-assmann-displayportm---displayportm

18.5" (47 cm) LG 19MN43D
18.5" (47 cm) LG 19MN43D, Wide LED, 5ms GTG, 600:1, 5000000:1 DFC, 200cd, 1366x768, D-Sub, HDMI, TV Tuner DVB-/T/C
(MPEG4), Speaker, USB 2.0, Tilt, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/74020/185-47-cm-lg-19mn43d

19" (48.26 cm) LG 19MB15T-B
19" (48.26 cm) LG 19MB15T-B, 5:4 LED Anti-Glare, IPS Panel, 14ms, 5000000:1 DFC, 250cd, 1280x1024, Touch-Screen, USB,
черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/74019/19-4826-cm-lg-19mb15t-b

Кандидатстудентски курсове и подготовка за матура
Учебен център Орбис организира подготовка за матура и кандидатстудентски изпити по немски, английски, френски,
испански, италиански, български език и математика. Езиковото обучение включва граматичен преговор, решаване на
тестове и писане на есе. Часовете се провеждат в удобно за учениците и преподавателя време. Цена: 15 лева на учебен
час. При двама курсисти цената е 12 лева на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/74018/kandidatstudentski-kursove-i-podgotovka-za-matura

Индивидуално обучение
Учебен център Орбис предлага индивидуално обучение по италиански, френски, испански, португалски, румънски,
английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски, шведски и български език. Обучението се провежда във всички нива
според Европейската езикова рамка (А1-C2) в удобно за курсиста и преподавателя време. Цената е 10 лева на учебен час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/74017/individualno-obuchenie

Езикови курсове
Учебен център Орбис организира вечерни, съботни и неделни курсове по италиански, френски, испански, португалски,
румънски, английски, немски, фински, унгарски, гръцки, турски и български език. В процеса на обучение се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, като лексиката и граматиката са съобразени с нивото според
Европейската езикова рамка (А1 – C2). Вечерните курсове се провеждат от 18.30 до 20.30, а съботните и неделните
между 10.30 и 19.00 часа. Цената варира от 200 до 300 лева в зависимост от курса.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
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Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/74016/ezikovi-kursove

19" (48.26 cm) LG E1910P-BN
19" (48.26 cm) LG E1910P-BN, 4:3, LED, 5ms, 5000000:1 DFC, 250cd, 1280x1024, D-SUB, DVI, Height Adjustment, Tilt, черна,
3г.
http://obiavidnes.com/obiava/74015/19-4826-cm-lg-e1910p-bn

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74014/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74013/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

19" (48.26 cm) LG E1910S-BN
19" (48.26 cm) LG E1910S-BN, 4:3, LED, 5ms, 5000000:1 DFC, 250cd, 1280x1024, черен, 3. гаранция
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http://obiavidnes.com/obiava/74012/19-4826-cm-lg-e1910s-bn

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/74011/30-50-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/74010/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/74009/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

26" (66.04 cm) LG 26MA33D
26" (66.04 cm) LG 26MA33D, Wide IPS LED, 9ms, 1000:1, 5000000:1 DFC, 250cd, 1366x768, D-Sub, HDMI, Speakers, TV Tuner
DVB-T / DVB-C (MPEG4), PIP, USB, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/74008/26-6604-cm-lg-26ma33d

20%
КОЛЕДНА
ОТСТЪПКА
за
курсове
по
,Италиански,Испански,Френски език до 31.12.13г. в Интер Алианс

Английски

,

Немски

Лицензираният Център за Професионално Обучение ИНТЕР АЛИАНС Ви предлага специализирано обучение по Английски
език,Немски ,Испански,Италиански и Френски език.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
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,http://interalliancestz.alle.bg
http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/74007/20-koledna--otstypka--za-kursove--po-angliyski--nemski-italianskiispanskifr

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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.
ВПИСВАНЕ на промени на обстоятелства - ПРОМЯНА на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговския Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и ПОДАВАМЕ всички документи
!
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
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
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/74006/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-cha

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/74005/predlagam-dopylnitelna-rabota-po-internet

ЗАКОННА И СИГУРНА ПЕЧАЛБА ПО ИНТЕРНЕТ
Аз се занимавам с PTC вече 18 месеца и си докарвам по около 300$ на месец. Работата е лесна и дстъпна за всеки, който
има желание да се занимава както и достатъчно свободно време пред компютъра. Около 1 час на ден е напълно
достатъчен, за да взимате средната работна заплата в България. Това не са "лесни пари" както много лъжливи обяви в
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интернет пространството гласят. За сметка на това обаче можем да сме убедени, че ще си получим парите на 100%.
Няма ограничение на това колко можем да печелим, може да взимаме по 50$ на месец, може и по 500$. На запад има
хора, които правят по над 3000 само от PTC. Ако сте заинтересовани и искате повече информация прегледайте сайта
www.partybux.ovo.bg или ни пишете на Skype име obqva10 Сложил съм и ДОКАЗАТЕЛСТВА за извършените плащания
Поздрави, Галин Кръстев :)
http://obiavidnes.com/obiava/74004/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/74003/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/74002/sigurna-rabota

Количка движеща се по стени и тавани
Количка движеща се по стени и тавани
ХИТ на СВЕТОВНИЯ ПАЗАР ЗА ДЕТСКИ и ТИНЕЙДЖЪРСКИ ЗАБАВЛЕНИЯ !!!
Нека Вашето дете бъде сред първите !
Преодолейте гравитацията !
Идеален подарък за Вашето дете ! Автомобилчето се движи с еднакъв успех по вертикални стени,
стъкла, огледала и всичко друго, за което се сетите
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/74001/kolichka-dvijeshta-se-po-steni-i-tavani

Дизайнерски решения за вашата кухня от Борман Комерс
На съвременната жена забързана в своето ежедневие е повече от необходимо кухнята и интериора да в нея да са са
практични, удобни, както и красиви и стилни. Фирма Борман Комерс ви предлага да разгледате уебстраницата
www.kuhnenski-interior.free.bg и изберете от неустоимите ни предложения за кухненски интериор
http://obiavidnes.com/obiava/74000/dizaynerski-resheniya-za-vashata-kuhnya-ot-borman-komers

Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt
Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt
Регулируем колан за отслабване "Slimming Belt" Отслабвате без диета
Само с помощта на естествената топлина на тялото ви Разтеглив, неопренов материал осигурява опора за гърба.
Подходящ за талия размери от 70 до 100 см Разтеглив неопрен материал за задържане на топлината,
еластичност и комфорт. Може да се носи под дрехите.Идеален за мъже и жени.
Снабден е с пет ципа за затваряне и монтаж на тялото по избор. Може да се използва, и като тренирате.
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Цена: 25 лв.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/73999/reguliruem-kolan-za-otslabvane-slimming-belt

Външни врати на склад - доставка и монтаж за 7 работни дни
В едноседмичен срок е срокът след получаване на поръчката за външните врати, Борман Комерс ще монтира и достави
на посочения от клиента адрес заявеното. Посетете www.vhodnivrati-sofia.borman.biz и си изберете от голямото
разнообразие от външни врати в различни гами - орех металик, светъл орех, венге, златен дъб, тъмен орех, бук, бяло и др.
Избирайте от над 200 модела на склад за всички посоки на отваряне.
http://obiavidnes.com/obiava/73998/vynshni-vrati-na-sklad---dostavka-i-montaj-za-7-rabotni-dni

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум
Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Масажори,Виброколани,Електрическа подочистачка
ДЕТОКСИКАТОРИ 176 -275 лв
Магнитни наколенки др Ливайн - 39лв !
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 59.90 лв
Масажна - масажираща седалка 159.лв
Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 79.лв
Електрическа подочистачка Twister Sweeper 49лв
Енергийна гривна power balance-19 !
Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
Вибриращ колан 69лв
Уред за сребърна вода 79лв
Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 179лв
Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 450лв
Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър. 210лв
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
BGmag.net.
www.miramarket.net
miramarket.net.
www.shopbg.info
shopbg.info.
www.tehno.shopbg.info
tehno.shopbg.info.
www.miramarket.eu
miramarket.eu.
www.market99.net
Market99.
http://obiavidnes.com/obiava/73997/celutronyonizatoridetoksikatorpeynt-zuum

Riddex Pro Plus - уред против гризачи, хлебарки
Riddex Pro Plus - уред против гризачи, хлебарки, мравки, паяци
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Отървете дома си на плъхове, мишки и хлебарки и други досадни вредители!
Както сте виждали по телевизията, просто включвате Riddex Pro Plus и уредът започва да работи веднага!
"Риддекс Про Плюс" превръща дома ви в една невидима репелент област, в която гризачите просто не може да живеят.
Използва се патентована Digital Pulse технология от Motorola с Freescale микропроцесор.Ридекс Про създава непоносима
среда за вредителите,
дори и в стените, прогонва ги далеч от дома ви. Riddex Pro Plus включва също и вградена нощна светлина и LED светлини.
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/73996/riddex-pro-plus---ured-protiv-grizachi-hlebarki

27.5" (69.85 cm) LG 28MN30D
27.5" (69.85 cm) LG 28MN30D, VA IPS Wide LED, 6.5ms GTG, 250cd, 5000000:1 DFC, 1366x768, HDMI, TV Tuner DVB -/T/C,
Speaker, USB QUICK VIEW, PIP, Tilt, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/73995/275-6985-cm-lg-28mn30d

Виагра,Левитра,Циалис,Камагра - Цени на ЕДРО !!!
Секс стимуланти на най-ниски цени в България. Oнлайн секс шоп www.sexapteka.biz предлага Хапчета за задържане и
полова мощ 100% ефект. Цени на едро на Камагра,Виагра,Циалис,Левитра и много други Гарантираме анонимност и
коректно отношение. Бърза достaвка до всяка точка на страната. Поръчайте на 0897324047
http://obiavidnes.com/obiava/73994/viagralevitracialiskamagra---ceni-na-edro-

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Благоевград Сандански Банско
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/73993/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-blagoevgrad-sandanski-bansko

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.
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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/73992/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/73991/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/73990/30-50-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/
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http://obiavidnes.com/obiava/73989/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/73988/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

29" (73.66 cm) LG 29EA73-P
29" (73.66 cm) LG 29EA73-P, Wide LED Anti-Glare, IPS Panel, 14ms, 5000000:1 DFC, 300 cd/m2, 21:9, 2560x1080, HDMI, DVI,
USB, Speakers,Tilt, черен, 3. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/73987/29-7366-cm-lg-29ea73-p

Специализирани обучения за малкия и среден бизнес
„Мениджмънт на селския туризъм”,„Предприемачество и мениджмънт”,„Разработване и управление на инвестиционен
проект”,„Планиране и разработване на бизнесплан”, „Рекламата на малката и средна фирма”,”Успешно развитие на
малък и среден магазин”, „Бизнес комуникации и кореспонденция”,„Подбор и оценка на персонала в малката и средна
фирма” и други.
Формати на обученията – присъствено, дистанционно и видео обучение.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/73986/specializirani-obucheniya-za-malkiya-i-sreden-biznes

Професионално дистанционно обучение
„Бизнес – услуги”,„Сътрудник в малък и среден бизнес”,„Офис–мениджър”,„Офис–секретар”,„Икономика и
мениджмънт”,„Посредник
на
трудовата
борса”,„Сътрудник
социални
дейности”,„Еколог”,„Хотелиерство”,„Ресторантьорство”,„Туризъм” и др.
Провежданите дистанционни обучения са по утвърдени от НАПОО учебни програми.
Формат на обучението – дистанционно.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/73985/profesionalno-distancionno-obuchenie

29" (73.66 cm) LG 29EA93-P
29" (73.66 cm) LG 29EA93-P, Wide LED Anti-Glare, IPS Panel, 5ms, 5000000:1 DFC, 300 cd/m2, 21:9, 2560x1080, HDMI, DVI,
USB, Tilt, PIP, черен, 3. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/73984/29-7366-cm-lg-29ea93-p

29" (73.66 cm) LG 29MA73D-PZ
29" (73.66 cm) LG 29MA73D-PZ, 21:9 Ultrawide IPS, 14ms GTG, 300cd, 5000000:1 DFC, 2560x1080, DVI-D, HDMI, TV Tuner
DVB-T / DVB-C / DVB-S2, Speaker, Tilt, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/73983/29-7366-cm-lg-29ma73d-pz

29" (73.66 cm) LG 29MN33D
29" (73.66 cm) LG 29MN33D, Wide VA LED, 5ms GTG, 250cd, 3000:1, 5000000:1 DFC, 1366x768, D-Sub, HDMI, TV Tuner DVB
-/T/C (MPEG4), Speaker, USB 2.0, CI Slot , PIP, Tilt, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/73982/29-7366-cm-lg-29mn33d
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2 Speaker CANYON CNR-SP20
2 Speaker CANYON CNR-SP20, оранжеви/бели, USB
http://obiavidnes.com/obiava/73981/2-speaker-canyon-cnr-sp20

ATX
ATX, CoolerMaster Silencio 550, бяла, USB 3.0, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73979/atx-coolermaster-silencio-550-byala-usb-30-bez-zahranvane

ATX
ATX, CoolerMaster Silencio 550, черна (мат), без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73978/atx-coolermaster-silencio-550-cherna-mat-bez-zahranvane

Богата цветова гама на вътрешни врати
Баласирано съотношение между качество с цена на вътрешни врати от МДФ на ниски цени е коледното предложение от
компания Борман Комерс. Различните моделите ще намерите в богата цветова гами и в достъпна складова наличност .
Разгледайте www.interiornivrati-sofia.borman.biz и изберете от богатия ни каталог.
http://obiavidnes.com/obiava/73977/bogata-cvetova-gama-na-vytreshni-vrati

ATX
ATX, Cooler Master Storm Trooper, 2хUSB3, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73976/atx-cooler-master-storm-trooper-2husb3-cherna-bez-zahranvane

4" (10.2 cm) Huawei Honor U8860
4" (10.2 cm) Huawei Honor U8860, черен, 512MB RAM, 4GB вградена памет, 1GHz, 802.11n, bluetooth, Android 2.3.4, 140g
http://obiavidnes.com/obiava/73975/4-102-cm-huawei-honor-u8860

Разнообразни дизайнерски предложения интериорни врати
Една от значимите задачи за вътрешен интериор, които внасят приятен комфорт и допринасят за сигурността на
вашият офис или дом са интериорните врати. Компания Борман Комерс предлага невероятната възможност да
избирате от многобройни дизайнерски предложения предлагани в разнообразна цветови гами. Разгледайте повече на
www.vrati-sofia.borman.biz.
http://obiavidnes.com/obiava/73974/raznoobrazni-dizaynerski-predlojeniya-interiorni-vrati

120GB
120GB, Micron M500, SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/73973/120gb-micron-m500-ssd-sata-6gbs-25-635-cm

480GB
480GB, Micron M500, SSD SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/73972/480gb-micron-m500-ssd-sata-6gbs-25-635-cm

ATX
ATX, Antec NSK 4000B II, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73971/atx-antec-nsk-4000b-ii-cherna-bez-zahranvane

Коли под наем на промоционални цени
На http://www.speedycars.eu ще намерите автомобили под наем на ниски цени. Вижте специалната ни коледна промоция
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на джипове в София. Рент а кар - страхотни предложения и голямо разнообразие.
http://obiavidnes.com/obiava/73970/koli-pod-naem-na-promocionalni-ceni

ATX
ATX, Antec NSK 4482B, 2xUSB 3.0, черна, 380W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73969/atx-antec-nsk-4482b-2xusb-30-cherna-380w-zahranvane

ATX
ATX, Antec Three Hundred Two, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73968/atx-antec-three-hundred-two-cherna-bez-zahranvane

Детективска Агенция Фокс-Частни Детективи -София
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/73967/detektivska-agenciya--foks-chastni-detektivi--sofiya

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ ИВАН ИВАНОВ-ДЕТЕКТИВСК
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,
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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/73966/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivska-agenciya-fox

Превод от/на английски език
Преводи от/на английски език, заверки и легализации на всякакви документи за работа, брак, обучение, гражданство,
пребиваване, визи, регистрация на фирми, специализирана литература и тръжна документация.
Експресни преводи на 45 езика. Заверки във всички инстанции. Легализация на документи от/за чужбина. Подготовка на
документи за брак, работа, обучение, пребиваване и гражданство в чужбина за български граждани и за чужденци в Р.
България. Регистрация на фирми и търговски представителства. Визи и визови услуги. Покани за чужденци. Всякакви
административни услуги. Безплатни консултации. Качество на добри цени. Доверете ни се!
http://obiavidnes.com/obiava/73965/prevod-otna-angliyski-ezik

Имате съмнения - 0877696928 - 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
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http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/73964/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - 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/73963/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

ATX
ATX, Antec VSK4000E, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73962/atx-antec-vsk4000e-cherna-bez-zahranvane

micro ATX Antec Minuet 350
micro ATX Antec Minuet 350, 2xUSB 3.0, черна, 350W захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73961/micro-atx-antec-minuet-350

micro ATX
micro ATX, Antec VSK3000E, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73960/micro-atx

предлагам транспортни услуги за софия и страната
ПРЕВОЗИ на товари с бус бордови д 3.50/ш 2.25/в 2 м, нормални цени за София и страната разполагам и с по големи
камиони
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http://obiavidnes.com/obiava/73959/predlagam-transportni-uslugi-za-sofiya-i-stranata

дрехи втора употреба на едро
Дрехи втора употреба на едро внос от Скандинавия и САЩ.
Зимни бали 500кг. от САЩ- 1,60 лв/кг
Екстра зима-8 лв/кг
Зимен микс-2,40 лв/кг
Зимни якета-2,40 лв/кг
Анцузи горнища-2,40 лв/кг
Анцузи долнища-2,40 лв/кг
Полар-2,40 лв/кг
Работно облекло-1,80 лв/кг
Зимни обувки-6 лв/кг

контакти-Росен Тодоров-0899531199
http://www.harmonycorporation.com/

гр.Шумен
http://obiavidnes.com/obiava/73958/drehi-vtora-upotreba-na-edro

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. Двустранно 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
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www.mipgroup.eu
http://obiavidnes.com/obiava/73957/hidrofoben-shperplat-megaplex

дрехи втора употреба на ердо
Дрехи втора употреба на едро внос от Скандинавия и САЩ.
Зимни бали 500кг. от САЩ- 1,60 лв/кг
Екстра зима-8 лв/кг
Зимен микс-2,40 лв/кг
Зимни якета-2,40 лв/кг
Анцузи горнища-2,40 лв/кг
Анцузи долнища-2,40 лв/кг
Полар-2,40 лв/кг
Работно облекло-1,80 лв/кг
Зимни обувки-6 лв/кг

контакти-Росен Тодоров-0899531199
http://www.harmonycorporation.com/

гр.Шумен
http://obiavidnes.com/obiava/73956/drehi-vtora-upotreba-na-erdo

бързи дребни дърводелски услуги по домовете и офиси Весели празници!
Ремонт и монтаж на спални,гардероби,секции,шкафове.Регулиране на вратички,смяна на панти.Пребоядисване на стари
мебели.Монтаж на врати и первази скъсяване на врати,поправка на разбити врати,смяна на брави.Обръщане на врати
Укрепване и поправка на клатещи се маси и столове и по заведения Прогонка и уплътняване на врати и прозорци
Тел:028402396,GSM:0885994579
http://obiavidnes.com/obiava/73955/byrzi-drebni-dyrvodelski-uslugi-po-domovete-i-ofisi-veseli-praznici

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/61608/zakonna-i-sigurna-pechalba-po-internet

НАБИРАМЕ УЧАСТНИЦИ ЗА ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ
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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/73953/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/73952/sigurna-rabota

Инверторен електрожен TIG/MMA 250 с АРГОН - 350 ЛЕВА
ЕЛЕКТРОЖЕНИТЕ TIG-ММА 250А с дигитален дисплей могат да се използват както за ръчно електродъгово заваряване
така и за заваряване с нетопим електрод в защитна газова среда ”АРГОН”. Електрожените са изключително олекотени,
притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват използването на всички видове електроди (рутил
стандартен, неръждаем, алуминий,чугунен и стоманен) с диаметър от 1мм до 6мм.включително Вградени функции: HOT
START - за облекчено запалване на заваръчната дъга. ANTISTICK - против залепване на електрода. ARC FORCE - за
стабилизиране на дъгата по време на заваряването. Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до
6mm., включително и с волфрамов електрод в защитена среда (TIG). Изключително високо качество на заварката както
при черни, така и при цветни метали. Моделите ”TIG-ММА 250А” са апарати за ММА и TIG- електродъгово заваряване и
заваряване с волфрамов електрод в защитна газова среда. Превключването между двата режима става много лесно,
посредством ключе на лицевия панел. СПЕЦИФИКАЦИЯ:. Автоматично охлаждане с вентилатори. Захранващо
напрежение AC V 220/50Hz. Обхват на заваръчния ток /А/: 10-250А Тегло: 7кг. Размери: височина 27см.,широчина
17см.,дължина 36см. Степен на защита IP 21 Входяща мощност (KVA) MMA/TIG- 6,6/4,5 Консумирана мощност при
100% натоварване/250А/: ММА-30V / TIG-20V Окомплектовка: кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, аргонова
ръкохватка /шланг за TIG заваряване/, маска и аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/73950/invertoren-elektrojen-tigmma-250-s-argon---350-leva

Компресор за въздух - 100 литра – 600 лева
Компресор за въздух italy с обем на съда 100литра и мощност 2.2 kW. С колела и удобна дръжка за лесно транспортиране.
Компресорът е създаден да генерира и съхранява въздух под налягане за инструменти работещи с такъв въздух.
Захранване: 230V/50Hz
Тип компресор: Маслен моноблок
Мощност: 2.2 kW
Максимално налягане: 8 bar
Обем на съда: 100 литра
Дебит на въздуха: 250л/мин
Регулиране на налягането: 2 манометъра
Ниво на шума: 97dB
Тегло: 67кгРазгледайте всички артикули които предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888
953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/73949/kompresor-za-vyzduh---100-litra--600-leva

Компресор за въздух - 50 литра – 220 лева
Компресор за въздух с колела и удобна дръжка за лесно транспортиране. Създаден е да генерира и съхранява въздух под
налягане за инструменти работещи с такъв въздух.
Захранване: 230V/50Hz
Тип компресор: Маслен моноблок
Мощност: 2.5 нр
Максимално: налягане 8bar
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Обем на съда: 50л
Дебит на въздуха: 200л/мин
Регулиране на налягането: 2 манометъра
Ниво на шума: 97dB
Тегло: 34Разгледайте всички артикули които предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888 953
760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/73948/kompresor-za-vyzduh---50-litra--220-leva

Компресор за въздух - 25 литра – 160 лева
Компресор за въздух italy с обем на съда 25 литра и мощност 1,8 kW. С колела и удобна дръжка за лесно транспортиране.
Компресорът е създаден да генерира и съхранява въздух под налягане за инструменти работещи с такъв въздух.
Предназначен е за хоби потребители.
Технически данни:
Захранване: 230V/50Hz
Тип компресор: Маслен
Мощност: 1.8 kW
Максимално налягане: 8 bar
Обем на съда: 25л
Дебит на въздуха: 200л/мин
Регулиране на налягането: 2 манометъра
Ниво на шума: 97dB
Тегло: 25кгРазгледайте всички артикули които предлагаме на адрес:www.mashini-vp.com:За запитвания и поръчки: 0888
953 760 и 0885 902 194
http://www.mashini-vp.com
http://obiavidnes.com/obiava/73947/kompresor-za-vyzduh---25-litra--160-leva

„ХИДРО КРАФТ” ООД - хидро-съоръжения
Софийската фирма Хидро Крафт осигурява екип за изграждане на сондажни кладенци, осигурява помпено оборудване
Grundfos за геоложки доклади, разполага и инсталира противопожарни и напоителни системи в строителството.
Заповядайте на ул. Мара Бунева 1, 0888 553 404, sondaji-pompi.com.
http://obiavidnes.com/obiava/73946/hidro-kraft--ood----hidro-syoryjeniya

Бързи кредити от 500 до 1000 лв само за 30 минути.burzikrediti.bg
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/54209/byrzi-krediti-ot-500-do-1000-lv-samo-za-30-minutiburzikreditibg

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!
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Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/53334/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

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/73943/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/73942/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Електронни цигари от www.elcigari.bg
Електронни цигари, никотинови течности, картомайзери и аксесоари за тях-www.elcigari.bg или на адрес гр.Пловдив
ул.Йордан Ковачев 2
http://obiavidnes.com/obiava/73941/elektronni-cigari-ot-wwwelcigaribg

Адванс Интернешънъл Транспорт Инк
Адванс Интернешънъл Транспорт Инк. е компания специализирана в сферата на логистиката и спедицията. Фирмата
предлага специализирани услуги за управление на проекти товари. Предлагаме въздушен транспорт, железопътен
транспорт, воден транспорт и сухопътен транспорт на Вашите товари. Занимаваме се с извънгабаритни и опасни
товари, както и друг
http://obiavidnes.com/obiava/73938/advans-interneshynyl-transport-ink
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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/73937/30-50-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/73936/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/73935/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

ЦАРСКИ БИЛКИ
ЦАРСКИ БИЛКИ
ЦАРСКИ БИЛКИ - по оригинални рецепри на магистър фармацевт Никола Мангалджиев.
"Нека храната бъде твоето лекарство, а лекарството-храна"
ЦАРСКИ БИЛКИ
Царски билки за Идеална фигура
Златна формула
Царски билки за Детето
Царски билки за Мъжа
Царски билки за Жената
Царски билки за Идеална фигура
Царски билки за Дихателната система
Царски билки за Храносмилателната система
Царски билки за Имунната система
Царски билки за Съня
Царски билки за Имунната система
Царски билки за Идеална фигура
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНАТА СИСТЕМА
ЦАРСКИ БИЛКИ" - БИЛКОГЛЮКОНОРМ
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ИСТИНСКО УДОВОЛСТВИЕ
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ИДЕАЛНА ФИГУРА
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА КРЪВОНОСНАТА СИСТЕМА
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http://obiavidnes.com/obiava/73932/carski-bilki

ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста,
Физиотерапия и Лифтинг
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2013
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена:650 лв.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/73931/celutron-za-otslabvane--redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioter

ДЕТОКСИКАТОР
ДЕТОКСИКАТОР
Детоксикатор-моделът е с инфрачервен колан за подгряване, 5 режима на работа при йонна детоксикация.
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Голям LCD дисплей, показващ режима и параметрите на работа. Алуминиев куфар Цена 275лв
ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ СЕГА ! КУПУВАЙКИ ДЕТОКСИКАТОР "ST-901C+" за 420.00 лв.,
Вие получавате като БОНУС : . ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВТОРИ ЕЛЕКТРОД / 30 лв/ + 1 чифт ЕЛЕКТРОИМПУЛСНИ
МАСАЖНИ ДЖАПАНКИ / 40лв./ !
ДЕТОКСИКАТОР нов -275 лв, за едновременна работа с двама пациенти, цена 420 лв.;
Идеални за СПА, физиотерапевтични и рехабилитационни центрове!
** ДЕТОКСИКАТОРИ за пречистване на тялото; извличане на токсини, шлаки и вредни вещества от тялото чрез «водна
детоксикация»; спомага за: активност на мозъка; качествен сън; нормализиране на кръвното; пречистване на черния и
белите дробове и бъбреците и др.,
** АПАРАТУРА за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ (5 уреда в един);
комплексно решение на телесните проблеми: наднормено тегло, забавена обмяна на веществата,
цена: 470 лв !
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/73930/detoksikator

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/73929/masajna-masajirashta-sedalka

Квантов анализатор - Биоскенер 3 то поколение на български език
Квантов анализатор - Биоскенер 3 то поколение на български език
МОДЕЛ 2013 Г С ВГРАДЕН СОФТУЕР НА БЪЛГАРСКИ
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Резултатите от диагностиката излизат директно на български език
Био скенерът изважда 39 подробни отчета (35 за мъж/35 за жена) с общо над 245 различни резултата от
диагностиката,
плюс обобщен пълен и обобщен кратък отчет на здръвословното състояние на пациента, явяващ се 40-я файл.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника,
за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този анализ, дава здравния статус
на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от 240 показатели за Вашето
здраве
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
0877540309
0895611643
Цена 450 лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/73928/kvantov-analizator---bioskener-3-to-pokolenie-na-bylgarski-ezik

Домашен ремонт, циклене паркет
Бояджийски услуги, шпакловки, редене, безпрахово циклене на паркет, лакиране- две лакирания +лак - 5,00лв,
дюшеме-6,50лв,
монтиране на ламинат – 3,00 лв/кв.м. Опитен паркет майстор- дърводелец. GSM 0890159650;
http://parket-maistor.co/ciklene-na-parket.html
http://obiavidnes.com/obiava/73926/domashen-remont-ciklene-parket

ATX
ATX, Fractal Design CORE 3000, USB3.0 черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73922/atx-fractal-design-core-3000-usb30-cherna-bez-zahranvane

ATX
ATX, Fractal Design Define Mini, USB 3.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73876/atx-fractal-design-define-mini-usb-30-cherna-bez-zahranvane

ATX
ATX, Fractal Design Define R4, 2xUSB 3.0, бяла, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73853/atx-fractal-design-define-r4-2xusb-30-byala-bez-zahranvane
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ATX
ATX, Fractal Design Define R4, 2xUSB 3.0, бяла с прозорец, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73852/atx-fractal-design-define-r4-2xusb-30-byala-s-prozorec-bez-zahranvane

ATX
ATX, Fractal Design DEFINE R4, 2xUSB 3.0, сива, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73851/atx-fractal-design-define-r4-2xusb-30-siva-bez-zahranvane

ATX
ATX, Fractal Design Define R4,2xUSB 3.0, сива с прозорец, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73850/atx-fractal-design-define-r42xusb-30-siva-s-prozorec-bez-zahranvane

ATX
ATX, Fractal Design Define R4, 2xUSB 3.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73849/atx-fractal-design-define-r4-2xusb-30-cherna-bez-zahranvane

ATX
ATX, Fractal Design DEFINE R4, 2xUSB 3.0, черна с прозорец, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73848/atx-fractal-design-define-r4-2xusb-30-cherna-s-prozorec-bez-zahranvane

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/73921/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/73920/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/73919/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt

СИГУРНА РАБОТА
Предлагаме ви сигурна работа по интернет небходимо ви е само 30 мин. на ден.Допълнете свободното си време и
увеличете доходите си.Работата е лесна и всеки може да се справи с лекота.Можете да работите от дома си или офиса
ви.В нашия сайт можете да намерите подробности как се плаща и всичко което ви интересува вищте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg skype име- obqva10
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http://obiavidnes.com/obiava/73918/sigurna-rabota

ATX
ATX, Fractal Design NODE 605, 2xUSB 3.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73847/atx-fractal-design-node-605-2xusb-30-cherna-bez-zahranvane

VIP Инсайтинг интензивно дишане (IBI)
ДИШАЙ И ПРОМЕНИ ЖИВОТА СИ!
Мощна дихателна техника за разкриване потенциала на личността и възвръщане на вътрешния ни баланс.
Заповядайте на:
18 и 19 декември - 19:15 часа
Моля, желаещите да заявят участието си предварително, тъй като местата са ограничени!
http://obiavidnes.com/obiava/73917/vip-insayting-intenzivno-dishane-ibi

Имате съмнения - 0877696928 - 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
>JPS 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/73916/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - 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
>JPS 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/73915/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - 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
>JPS 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/73914/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - 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
>JPS 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/54959/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

microATX
microATX, Fractal Design ARC MINI R2, 2xUSB 3.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73846/microatx

Детективска агенция Хамелеон !!! Гарантирана анонимност,коректност,професионализъм !!!
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби , издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
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наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/73913/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Липосукция
Липосукцията е една от най-елегантните процедури в клиниките по пластична и естетична хирургия. Чрез изсмукване на
мазнините се добиват по-изящни форми и се моделира тялото. Ако вие сте в добро здравословно състояние и с течение
на годините са се натрупали депа с абнормено отлагане на мастна тъкан заповядайте в Клиника за пластична и
естетична хирургия „Галатея”. Ние ще обсъдим с Вас възможностите да подобрите външния си вид. Ще се съобразим с
Вашите анатомични особености и желания и ще предложим най-доброто.
http://skerlev.com
Email: galateia_plastic@abv.bg
тел: 02/ 958 66 80
0878 384 323
http://obiavidnes.com/obiava/73912/liposukciya

microATX
microATX, Fractal Design CORE 1000, USB 3.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73845/microatx

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http;//avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/73911/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Mini ITX
Mini ITX, Fractal Design, ARC MINI, USB 3.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73844/mini-itx
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Mini ITX
Mini ITX, Fractal Design NODE 304, 2xUSB 3.0, бялa, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73842/mini-itx

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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.
ВПИСВАНЕ на промяна на обстоятелства - ПРОМЕНИ на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, довнасяне на уставен капитал, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговски Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и
ПОДАВАМЕ всички документи !
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
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
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/73910/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-cha

Mini ITX
Mini ITX, Fractal Design NODE 304, 2xUSB 3.0, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/73839/mini-itx

Коледен заем - време е за подаръци!! Кандидатстване онлайн - http://koleda.tk/
Коледен заем - време е за подаръци!!
Кандидатстване онлайн - http://koleda.tk/
http://obiavidnes.com/obiava/73909/koleden-zaem---vreme-e-za-podaryci-kandidatstvane-onlayn---httpkoledatk
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Захранване 1000W
Захранване 1000W, Fractal Design NEWTON R3
http://obiavidnes.com/obiava/73837/zahranvane-1000w

„ХИДРО КРАФТ” ООД - хидро-съоръжения
Противопожарни системи предлага Хидро Крафт – фирма с адрес в София. Осигурява специалисти по поливни системи и
термопомпи. За кореспонденция: ул. Мара Бунева 1, тел. 02 936 791 6, 0888 553 404, sondaji-pompi.com.
http://obiavidnes.com/obiava/73907/hidro-kraft--ood----hidro-syoryjeniya

Предколеден шопингтур от Варна и Бургас 21.12.2013
Шопинг в Одрин и Лозенград всяка събота от Варна и Бургас
ПРОГРАМА:
Тръгване от:
Варна – в 05:00 ч. от ул. „Антим І”
Бургас – в 07:00 ч. бензиностанцията OMV / срещу Мак Драйв /
Добрич- 03.30ч Паркинга на х-л България
Рано сутринта преминаваме българо-турската граница на ГКПП Малко Търново. Отпътуваме за Одрин/Едирне.
Пристигаме в Одрин - един от големите градове на Европейска Турция, втората османска столица след Бурса и преди
Константинопол. Ще посетим най-красивата и втората по големина в света джамията „Селимие“ славеща се с
красивите си мраморни резби, керамични мозайки и най-високите минарета в страната. Продължаваме към
реставрираната българска църква „Св.Константин и Елена“. Свободно време за обяд и възможност за шопинг из
магазините на Одрин и известните одрински базари в близост до джамията „Селимие“ и „Кипа”. Отпътуване за
Лозенград/Къркларели. Свободно време в Лозенград за разходка и покупка на турски традиционни стоки: баклава, халва,
локум, сладкиши и деликатеси, евтини перилни препарати, закупени на атрактивно ниски цени.
Късно следобед - отпътуваме за България.
Пакетната цена включва:
• Транспорт лицензиран автобус
• панорамна туристическа обиколка на Одрин
• медицинска застраховка.
Отстъпки
При отпътуване от Бургас - цена 40 лева
http://obiavidnes.com/obiava/73906/predkoleden-shopingtur-ot-varna-i-burgas-21122013

Нова Година в Гърция с тръгване от Варна и Бургас
ТОП ОФЕРТА : Екскурзия за Нова Година в Гърция : Кавала - Солун - Катерини Паралия - Метеора, тръгване от Добрич,
Варна и Бургас - ПОТВЪРДЕНА ПРОГРАМА!!!
4 Дни/3 Нощувки
Автобус
Дати: 28.12.2013 г.
Отпътуване
- 20:00ч. от Добрич / при минимум 15 туриста /
- 21:00 часа от Варна – ул. „Антим І”
- 23:00 ч. от Бургас - бензиностанцията OMV / срещуМак Драйв /
Маршрут: Добрич - Варна – Бургас –Кавала - Солун – Катерини Паралия - Метеора
Пръви ден – 29.12.2013
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Рано сутринта пристигаме в гр. Кавала. Обзорна обиколка на стария град, Имарет, Крепостната стена на града с
водохранилището. Ще се любувате на невероятна гледка към единственият амфитеатрално построен град - едно от
големите пристанища на Гърция. Ще видим църквата ”Успение Богородично”, къщата на Мохамед Али, паметника
построен от жителите на гр. Кавала от благодарност за делата му. Ще разгледаме новата част на града, старото и
ново кметство, тютюневите фабрики, превърнати в търговски центрове, пристанищния булевард с огромни палмови
дървета и др. Ще имаме възможност да опитаме вкусния гръцки гирос. Свободно време. Отпътуваме за Солун –
гръцката перла на Егейско море. Панорамна обиколка на крайбрежния булевард „Нике”с Бялата Кула, паметника на
Александър Македонски, посещение на църквата „Св. Димитър” – Солунския Чудотворец, където се намира гроба на
светеца, Ротондата и арката на Галерий. Свободно време за разходка по площад „Аристотелес”, крайбрежната улица с
кафенета, магазини. Отпътуване за Катерини Паралия и настаняване в хотел 2/3*. Вечеря. Нощувка.
Втори ден – 30.12.2013
Закуска. Свободно време. По желание / минимум 25 човека / : целодневна екскурзия до Едеса, един от най-красивите
градове в северна Гърция (Егейска Македония), разположен на около 90 километра западно от Солун. Името си дължи на
богатството си на вода, водопади и зеленина, като най-голяма слава на града са донесли знаменитите водопади.
Неповторими по красотата си сталактитови и сталакмитови пещери се крият зад 70 метровите бушуващи потоци
пенлива вода. Пешеходна разходка и фото пауза из красивия град със славянското име Воден. Отпътуване към Вергина за
посещение на гробницата на един от най-великите представители на македонската династия - Филип Македонски и
разглеждане на руините на древния македонски дворец. Връщане в Катерини Паралия след обяд. Вечеря. Нощувка.
Трети ден - 31.12.2013
Закуска. Свободно време. По желание / минимум 25 човека / : целодневна екскурзия до Метеора – уникално място,
наричано "осмото чудо на света", съчетание на природна красота и вековни християнски традиции. Това е комплекс от
гигантски скали, които с течение на времето придобиват причудливи форми и стават приют за монасите, посветили
своя живот на поклонението пред Бога. Изключителна възможност за разглеждане на някои от прочутите скални
манастири. Кратка спирка в работилницата за изписване на Византийски икони и сувенири. Спиране в градчето
Каламбака, в подножието на природния феномен. Свободно време за обяд и разходка. Тръгване за долината на Темпи, в
подножието на митичния Олимп и чудотворните „извори на Афродита” с лековита и светена вода в дефилето на река
Темпи. Посещение на параклиса „Св. Параскева”. Връщане в хотела късно след обяд. Празнична Новогодишна вечер.
Нощувка.
Четвърти ден - 01.01.2014
Късна закуска. Отпътуване за България. Пристигане във Варна късно през нощта.
Пакетната цена включва:
• Транспорт с туристически автобус;
• 3 нощувки със закуски в х-л 3*
• 2 вечери
• Обзорна екскурзия на град Кавала
• Панорамна обиколка на Солун
• Екскурзоводско обслужване по целия маршрут;
• Медицинска застраховка
• Всички пътни и административни разходи.
Пакетната цена не включва:
Еднодневна екскурзия до Метеора, Каламбака и дефилето на река Темпи - 25 евро
Целодневна екскурзия до Едеса и Вергина – 25 евро
Посещение на таверна с музика на живо и включена празнична новогодишна вечеря – 35 евро
Входни такси за посещаваните обекти – всеки манастир по 2 евро
Входни такси за посещаваните обекти (ПО ЖЕЛАНИЕ):
- крепостна стена в Кавала - 2 евро
- гробницата на Филип Македонски - 8 евро възрастни, 4 евро пенсионери ,студенти и ученици – безплатно срещу
представяне на студентска или ученическа карта / бележник
-Доплащане за медицинска застраховка за хора над 65г.- 5 лева, над 70г. - 10 лева
Отпътуване от Добрич / при минимум 15 туриста / – 12 лева
http://obiavidnes.com/obiava/73905/nova-godina-v-gyrciya-s-trygvane-ot-varna-i-burgas

Fractal Design Define R4
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Fractal Design Define R4, Window Side Panel, черна с прозорец
http://obiavidnes.com/obiava/73834/fractal-design-define-r4

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. Двустранно 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/73904/hidrofoben-shperplat-megaplex

Cooler Master STORM MECH Aluminium
Cooler Master STORM MECH Aluminium, геймърска, механична, програмируеми бутони с макро функция, подсветка, черна,
USB
http://obiavidnes.com/obiava/73825/cooler-master-storm-mech-aluminium

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/73903/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

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
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discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/73902/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/73901/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/73900/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/73899/30-50-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/73898/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/73897/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Cooler Master STORM QUICKFIRE TK
Cooler Master STORM QUICKFIRE TK, кафява подсветка, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/73809/cooler-master-storm-quickfire-tk

Курс по журналистика
Курс по журналистика
Курс по журналистика (писане на есе) за СУ и УНСС
- 20 астрономически часа за работа с преподавател
- 5 пробни изпита в отделни часове
- Преподаване на основните видове аргументативни текстове
- Учебни материали
- Подробни рецензии, редакция и анализ на писмените работи
- Дискусии по актуални обществени проблеми
- Удобен график
- Традиционно висока успеваемост
- Записването е възможно по телефона.
http://obiavidnes.com/obiava/73896/kurs-po-jurnalistika

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ по Български език и Математика
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за 7 клас КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ по Български
език и Математика:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал според изпитните формати за кандидатсване след 7 клас за гимназия;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, преразкази, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател по предмет(общо за двата модула);
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/73895/uskoreni--kursove-za-kandidat-gimnazisti-po-bylgarski-ezik-i-matematika
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УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ФИЛОСОФИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/73894/uskoreni--kursove-za-matura-po-filosofiya

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И ФРЕНСКИ ЕЗИК
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по АНГЛИЙСКИ, НЕМСКИ И
ФРЕНСКИ ЕЗИК:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/73893/uskoreni--kursove-za-matura-po-angliyski-nemski-i-frenski-ezik

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ГЕОГРАФИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/73892/uskoreni--kursove-za-matura-po-geografiya

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
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- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/73891/uskoreni--kursove-za-matura-po-biologiya-i-himiya

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ
курсове за МАТУРА по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И
ЛИТЕРАТУРА:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/73890/uskoreni--kursove-za-matura-po-bylgarski-ezik-i-literatura

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ИСТОРИЯ
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ИСТОРИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по ИСТОРИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/73889/uskoreni--kursove-za-matura-po-istoriya

УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по МАТЕМАТИКА
УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по МАТЕМАТИКА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за МАТУРА по МАТЕМАТИКА:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за матура;
- Запознаване с критериите за оценка;
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- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 50 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/73888/uskoreni--kursove-za-matura-po-matematika

Водоустойчив / хидрофобен Шперплат за кофраж - WWW.SHPERPLAT.COM
Планет Строй 2008 ООД е директен вносител на
******* ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ
с размери:
18х1220х2440мм;
20х1220х2440мм;
21х1220х2440мм.
****** Вилици – поцинковани;
****** ВИСОКОКАЧЕСТВЕНИ ОСБ /OSB/ плоскости:
9х1220х2440мм
11х1220х2440мм
15х1220х2440мм
18х1220х2440мм
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА!
Складови бази във Варна и София:
0884266912; 0888416733; 02/9310348;
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/73887/vodoustoychiv--hidrofoben-shperplat-za-kofraj---wwwshperplatcom

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

Cooler Master STORM Trigger
Cooler Master STORM Trigger, геймърска, механична, подсветка, черна, USB
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http://obiavidnes.com/obiava/73805/cooler-master-storm-trigger

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

Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/73886/prechistvatel-na-vyzduh-s--yonizator-ozonator-i-nera-filtyr-s-distancionno-upr

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
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покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/73885/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
Вибро плейт/Пауър плейт Фитнес уред от ново поколение
10 минутна тренировка с ”ВИБРО ПЛЕЙТ”, замества едночасово "блъскане” по различните уреди във фитнес залите !
Това е един специален иновационен метод за тренировка – ”Whole body vibration”, който се базира на дългогодишни
международни клинични изследвания и има много широко поле на приложение
в областта на здравето, спорта и фитнеса.Той се състои в използването на бързи ритмични вибрации, които
предизвикват силни мускулни контракции,
тренирайки цялото тяло и и водещи до бързи резултати.
А те са впечатляващи и се проявяват още през първата седмица на използуване на уреда- увеличава се мускулната сила и
гъвкавост, усъвършенства се формата на тялото и мускулатурата,
намалява се подкожната мастна тъкан на местата с големи натрупва- ния,
премахва се целулита ,увеличава се виталността на организма, постига се хормонално равновесие, създава се чувсво на
телесно и психическо благосъстояние, премахва се стреса и напрежението,
повишава се метаболизма и се постига цялостно подмладяване на организма.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/73884/vibro-pleytpauyr-pleyt-fitnes-ured-ot-novo-pokolenie

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net

Страница 78/88

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

22.12.2013

www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/73883/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Универсален калъф за таблет до 10" (24.40 см)
Универсален калъф за таблет до 10" (24.40 см), кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/73804/universalen-kalyf-za-tablet-do-10-2440-sm

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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.
ВПИСВАНЕ на промяна на обстоятелства - ПРОМЕНИ на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, довнасяне на уставен капитал, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговски Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и
ПОДАВАМЕ всички документи !
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
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
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/73882/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-cha

30-50 ЛЕВА ДНЕВНО , САМО ЗА НЯКОЛКО МИНУТИ НА ДЕН - НАУЧИ КАК СЕ ПЕЧЕЛИ
ОТ ДОМА ! ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Как да направим пари от дома - научи как да печелим от $0 дневно до $30 на ден без да инвестирате ваши средства само
за 10 минути на ден !ето тук http://easymoneybg.ovo.bg/ !
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Ще ви покажа как става всичко това от самата регистрация до как да си вземете печалбата.
За да изкарвате пари от Интернет не е необходимо да имате собствен сайт, блог или форум, или пък да притежавате
познания по програмиране.
Начинът, който ще ви представя, е лесен и отнема само няколко минути на ден.
Единствените неща, от които имате нужда, са компютър с Интернет, време и постоянство.
За повече информация моля посетете този адрес: http://easymoneybg.ovo.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/73881/30-50-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/73880/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/73879/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Универсален калъф за таблет до 10" (24.40 см)
Универсален калъф за таблет до 10" (24.40 см), черен
http://obiavidnes.com/obiava/73802/universalen-kalyf-za-tablet-do-10-2440-sm

*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc до
*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне на лайсни или измазване. -гипсова мазилка. -пръскана мазилка. -минерални мазилки. -замазки. -зидария. -бързо,
корекно, разумни
http://obiavidnes.com/obiava/73878/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен,
ВеликоТърново, Ловеч,г
Изкупуваме Земеделска Земя в следните области: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново, Ловеч,гр.Севлиево,
Русе, Разград, Търговище,Шумен, Силистра,Варна и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци,
ПОРДИМ, Славяново, Долна Митрополия, Горна Митрополия, Искър, БРЕСТ, Загражден, Гиген, Горни и Долни Дъбник,
Бяла Слатина, Борован, Хайредин, Мизия, Козлодуй, Мездра, Роман, Угърчин, Луковит, Сухиндол, Коевци, Бяла Река,
СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. Хаджи
Димитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. Бяла Вода, с. Кулина Вода, Петокладенци,
СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с.
Иванча, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ,
Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ,
ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. Козар Белене, с.
Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав,
с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с.
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Поликраище, с. Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с.
Горна и Долна Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага .
GSM.0886- 236- 248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 1000лв в зависимост от района, категорията и големината на
парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/73877/izkupuvame-zemedelska-zemya-v-slednite-oblasti-vidin-montana-vraca-pleven-ve

Универсален калъф за таблет до 7" (17.78 см)
Универсален калъф за таблет до 7" (17.78 см), кафяв
http://obiavidnes.com/obiava/73801/universalen-kalyf-za-tablet-do-7-1778-sm

Универсален калъф за таблет до 7" (17.78 см)
Универсален калъф за таблет до 7" (17.78 см), черен
http://obiavidnes.com/obiava/73800/universalen-kalyf-za-tablet-do-7-1778-sm

7" (17.78 cm) FOXSKY T71GS
7" (17.78 cm) FOXSKY T71GS, 3G таблет, Cortex A10 1.2GHz, капацитивен LED екран, 1GB DDR3 RAM, 8GB Flash памет
(microSD слот), miniHDMI, 802.11n, 2x camera, Android 4.0
http://obiavidnes.com/obiava/73799/7-1778-cm-foxsky-t71gs

7" (17.78 cm) RADIUS MD7019
7" (17.78 cm) RADIUS MD7019, таблет, четириядрен Cortex A7 1GHz, мулти-тъч IPS екран, 1GB DDR3 RAM, 8GB Flash
памет (microSD слот), HDMI, 802.11n, 2x camera, Android 4.2.2
http://obiavidnes.com/obiava/73798/7-1778-cm-radius-md7019

Сувенири от Орешак, медни икони, шахове и табли и подаръци
Oreshak.bg e сайт за ръчно произведени изделия от дърво, кутии и сувенири от село Орешак. В сайта може да намерите
сувенири от дърво, медни икони, шахове и табли от Орешак, както и полезна информация за село Орешак. В онлайн
магазина Oreshak.bg предлагаме ръчно изработени в село Орешак - кутии и комплекти за шах и табла, аксесоари за шах и
табла, бъклици и бурета за съхранение на вино и ракия, кутии за вино и бижута, сувенири от дърво, кухненски аксесоари и
медни икони. Любителите на шаха могат да открият в сайта професионални фигури за шах Стаунтон – дървени и
пластмасови, електронен часовник за шах и др. За повече информация посетете: http://oreshak.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/73875/suveniri-ot-oreshak-medni-ikoni-shahove-i-tabli-i-podaryci

Терморегулатор и реле за време с PIC контролер
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/73874/termoregulator-i-rele-za-vreme-s-pic-kontroler

Инкубатори - коледно намаление!!!!
Инкубатори - напълно автоматични, терморегулатор с PIC контролер(0,1 градуса С). Реле за време с PIC контролер (от
1 с. до 999 мин. - циклично)за въртене на яйцата. Подробности, филмчета, както и друга полезна информация ще
намерите в обновения ни сайт. GSM:0892374714, 0988838774, 0876709831 inkubatori@abv.bg Skype - tangrabg
www.inkubatori.tk
http://obiavidnes.com/obiava/73873/inkubatori---koledno-namalenie

Частен детектив Велислав Петров/Детективска агенция Респект
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
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работят на територията на Р. България и в държави членки на ЕС. Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери. Събиране на информация относно - месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци
и др. Издирване и локализиране на изчезнали лица. Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес партньори.
Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки. Издирване на длъжници 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/73872/chasten-detektiv-velislav-petrovdetektivska-agenciya-respekt

Частен детектив Велислав Петров/Детективска агенция Респект/Ст.Загора
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р. България и в държави членки на ЕС. Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери. Събиране на информация относно - месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци
и др. Издирване и локализиране на изчезнали лица. Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес партньори.
Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки. Издирване на длъжници 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/73871/chasten-detektiv-velislav-petrovdetektivska-agenciya-respektstzagora

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/73870/chasten-detektiv-velislav-petrovdetektivska-agenciya-respektruse

Частен детектив Велислав Петров/Детективска агенция Респект/В.Търново
Детективска агенция Респект е с централен офис в гр. Плевен и разполага с опитни частни следователи, които успешно
работят на територията на Р. България и в държави членки на ЕС. Агенцията извършва:Документиране и доказване на
изневери. Събиране на информация относно - месторабота, начин на живот, приятелски кръг, навици, евентуални пороци
и др. Издирване и локализиране на изчезнали лица. Проучване на фирми, кандидати за работа и бизнес партньори.
Обезпечаване сигурността при бъдещи сделки. Издирване на длъжници 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/73869/chasten-detektiv-velislav-petrovdetektivska-agenciya-respektvtyrnovo

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
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-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/73868/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/73867/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
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-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/73866/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

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/73865/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/73864/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi
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Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги-Стара Загора
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
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/73863/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-stara-zagora

Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги-0888400413
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
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http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/73862/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-0888400413

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ ИВАН ИВАНОВ-ДЕТЕКТИВСК
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/73861/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivska-agenciya-fox

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ ! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
ЕООД , ООД , АД , ЕАД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА !
Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и нашият екип е съставен от квалифицирани
специалисти владеещи всички процедури в регистърното и лицензионно производство - НИЕ сме ВАШЕТО РЕШЕНИЕ с
компетентно съдействие !
ОСВОБОЖДАВАМЕ от ДЛЪЖНОСТ и СОЛИДАРНА ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС !
ОСИГУРЯВАМЕ НОВ СОБСТВЕНИК на ФИРМАТА със ЗАДЪЛЖЕНИЯ , НОВО СЕДАЛИЩЕ и АДРЕС за
КОРЕСПОНДЕНЦИЯ – ПЪЛНА ПРОМЯНА по ОБСТОЯТЕЛСТВАТА !
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
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ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
ВПИСВАНЕ на промяна на обстоятелства - ПРОМЕНИ на СОБСТВЕНИК , ПРОМЯНА на адрес - седалище , ПРОМЯНА
на УПРАВИТЕЛ , ПРОМЯНА на СЪДРУЖНИЦИ , ПОКУПКО - ПРОДАЖБА на ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ , увеличаване на
капитала, довнасяне на уставен капитал, прекратяване и ликвидация , и всичко по Търговски Закон - НИЕ ИЗГОТВЯМЕ и
ПОДАВАМЕ всички документи !
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 - ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС
, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
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
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
НА ПОСОЧЕНИТЕ ТЕЛЕФОНИ ПРИЕМАМЕ ЗАПИТВАНИЯ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/73860/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-cha

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/73859/30-50-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/73858/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/73857/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-
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Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/73856/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Продавам земеделски земи в област Пловдив-Пазарджик
Собственик продава парцели и земеделски земив 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, Джигурово, 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, Милево, Мокрище, Момино село, Мулдава, Ново Село, Огняново, Опълченец, Оризари,
Отец-Кирилово, Павелско, Пазарджик,Перущица, Пловдив, Православен, Първенец, Радиново, Рогош, Садово, Севлиево,
Синитово, Симеоновец, Стамболийски, Строево, Триводици, Труд, Устина, Хасково, Храбрино, Цалапица, Царацово,
Черна гора, Чешнегирово, Чурен, Юнаците, Ягодово
GSM: 0887 644838
Email: alikaeood@gmail.com
http://www.apollon.net
http://obiavidnes.com/obiava/73855/prodavam-zemedelski-zemi-v-oblast-plovdiv-pazardjik

*0882551735*** -фини шпакловки. -гипсова шпакловка. -латекс. -топлоизолация. -обръщане
покрай pvc до
Строителни Ремонтни Услуги - 0882551735
фини шпакловки.-гипсова шпакловка.-латекс.-топлоизолация.-обръщане покрай pvc дограма и врати с поставияне на
лайсни или измазване.-гипсова мазилки.-пръскана мазилка.
-Маже Комини и Зида Комини-влачена мазилка.-минерални мазилки.-замазки.-зидария,зида тераси и стени.-бързо и
качествено.-майстор с дългодишна практика часно лице.-започване веднага.0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/73854/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

Страница 88/88

