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Детективска агенция "Стар"-0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/75071/detektivska-agenciya-star-0885350440

14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge E440 (20C5007HBM)
14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge E440 (20C5007HBM), четириядрен Haswell Intel® Core™ i7 4702MQ 2.2/3.2 GHz, HD
LED Display (HDMI), 4GB, 500GB 7200rpm, 2x USB3.0, DOS, 2.14kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75047/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-edge-e440-20c5007hbm

14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge E440 (20C5007LBM)
14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad Edge E440 (20C5007LBM), двуядрен Intel® Pentium® 3550М 2.3 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 16GB SSD & 500GB 7200rpm, 2x USB3.0, DOS, 2.14kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75129/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-edge-e440-20c5007lbm

Екстериорни врати
Богата гама от различни модели екстериорни врати - раздвижени врати, хармоники, специални преградни стени-врати,
плъзгащи врати ви предлагаме от Борман Комерс. Разберете повече на http://интериорнивратисофия.com/. При избора на
екстериорни или входни врати, трябва предварително да сте си изяснили важни детайли за тях – колко ще са устойчиви
на външни влияния, от какъв материал ще са направени и каква ще бъде енергийната им ефективност.
http://obiavidnes.com/obiava/75302/eksteriorni-vrati

Стъклени интериорни врати
Стъклени интериорни врати от Борман Комерс. Все по-голяма популярност в дизайна на интериор придобиват
стъклените врати, а за това допринасят техните естетически качества, както и възможността за разнообразна
декорация. Вижте http://вратисофия.com/ и разберете повече.Стъклените врати могат да се монтират навсякъде без
значение от влажността в обекта. Предпочитат ги за бани, сауни, басейни и т.н., защото са здрави и могат да
издържат на много високи температури, заради специфичната обработка на стъклото.
http://obiavidnes.com/obiava/75301/stykleni-interiorni-vrati

Вътрешни врати
Внос и дистрибуция на интериорни вътрешни врати осъществяваме за цялата страна. Вижте повече на
http://borman-bg.com/vatreshni-interiorni-vrati/ , там можете да разгледате пълните ценови листи и каталозите на
разнообразните модели, които поддържаме на склад в София и Варна. Фирма Борман Комерс предлага за продажба на
дребно само врати с доказано качество и в перфектно съотношение между качество и цена.
http://obiavidnes.com/obiava/75300/vytreshni-vrati
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Евтини и качествени врати
Изключително разнообразна гама, включваща повече от 500 модела интериорни вътрешни врати - от немски и полски
заводи – плътни, остъклени, единични, двукрили портални, плъзгащи, алуминиеви интериорни врати за баня (
http://borman.biz/?page_id=2 ) ви предлага Борман Комерс. Крилата на вратите са от МДФ в различни цветове – бяло,
орех, венге, бук, акация, избелен дъб, а покритията са от фурнир, ламинат или полиуретанова боя (лак).
http://obiavidnes.com/obiava/75299/evtini-i-kachestveni-vrati

Интериорни врати
За продажба на дребно и едро предлагаме разнообразни модели интериорни врати, както и фалцови интериорни врати.
Допълнителна информация за предлаганите моделите интериорни врати и техните цени, можете да научите от
страницата ни http://vrati-ceni.com/interiorni-vrati-ceni-sofia/. Регулируеми каси с „плаващ перваз“ и гумено уплътнение.
Крилата са окомплектовани със стъкло (за остъклените врати), брава и панти.
http://obiavidnes.com/obiava/75298/interiorni-vrati

Epson Perfection V370 Photo
Epson Perfection V370 Photo, 48bit, 4800x9600dpi, USB
http://obiavidnes.com/obiava/75125/epson-perfection-v370-photo

18.5" (47 cm) Acer V196HQLb
18.5" (47 cm) Acer V196HQLb, HD LED, 5ms, 100 000 000:1, 250cd/m2, TCO6.0, черен, 3. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75121/185-47-cm-acer-v196hqlb

19.5" (49.53 cm) Acer V206HQLbmd
19.5" (49.53 cm) Acer V206HQLbmd, HD+ LED, 5ms, 100 000 000:1, 250cd/m2, DVI, TCO6.0, черен, 3. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75120/195-4953-cm-acer-v206hqlbmd

21.5" (49.53 cm) Acer V226HQLbd
21.5" (49.53 cm) Acer V226HQLbd, FULL HD LED, 5ms, 100 000 000:1, 250cd/m2, DVI, TCO6.0, черен, 3. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75113/215-4953-cm-acer-v226hqlbd

ХУБАВ Телефонен НОМЕР - www.bgsim.com
ХУБАВ Телефонен НОМЕР.
ЛЕСЕН номер за запомняне.
Хубав Номер за реклама, бизнес, VIP и др.
Разгледай всички номера!
www.bgsim.com
http://obiavidnes.com/obiava/75297/hubav-telefonen-nomer---wwwbgsimcom

15.6" (39.62 cm) Asus X55A-SX193H
15.6" (39.62 cm) Asus X55A-SX193H, двуядрен Celeron® 1000M 1.8GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 320GB, USB3.0,
Windows8, 2.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75112/156-3962-cm-asus-x55a-sx193h

Детективска Агенция АЯКС-Право на избор!-Равда Лозенец Поморие Созопол
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
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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/75296/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-ravda-lozenec-pomorie-sozopol

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/75295/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.
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/75294/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
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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/75293/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

15.6" (39.62 cm) HP Pavilion 15-n051su (F6F49EA)
15.6" (39.62 cm) HP Pavilion 15-n051su (F6F49EA), двуядрен AMD E1-2500 1.4 GHz, HD LED Display (HDMI), 8GB, 750GB,
2x USB3.0, Windows 8 64bit, 2.28kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75111/156-3962-cm-hp-pavilion-15-n051su-f6f49ea

Фирма „Хол-лес” ЕООД
Фирма „Хол-лес” ЕООД е специализирана в дърводобив и дървопреработване на широколистен и иглолистен дървен
материал. Седалището на фирмата е в гр. Ракитово.Фирмата разполага с дървообработващ цех, намиращ се в гр.
Костандово. Освен наличните продукти на склад, фирмата произвежда и продукти с размери и качество по заявка на
клиента.
http://obiavidnes.com/obiava/75292/firma-hol-les-eood

Тракийско Цвете
Тракийско Цвете е борса за цветя и има основен предмет на дейност който е разнос на цветя
http://obiavidnes.com/obiava/75291/trakiysko-cvete

Cisco ASA 5505 10-to-50 User upgrade software license
Cisco ASA 5505 10-to-50 User upgrade software license
http://obiavidnes.com/obiava/75110/cisco-asa-5505-10-to-50-user-upgrade-software-license

Имате
съмнения
0877696928
Инкогнито-Пловдив,Пазарджик,Благоевград

-

Детективска

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
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0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/75290/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito-plovdivpazardjikbl

Имате
съмнения
0877696928
Инкогнито-Пловдив,Пазарджик,Благоевград

-

Детективска

Агенция

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/75289/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito-plovdivpazardjikbl

Имате
съмнения
0877696928
Инкогнито-Пловдив,Пазарджик,Благоевград

-

Детективска

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/75288/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito-plovdivpazardjikbl

NOKIA LUMIA 520
NOKIA LUMIA 520, Бял
http://obiavidnes.com/obiava/75109/nokia-lumia-520

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/75287/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-izhvyrlyane-na-stari-mebeli-pochistvane-na-maze

Чистене на тавани, мазета, дворове Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари
мебели, Изхвърляне на битови отпадъци от жилища. 0888385951
Чистене на тавани, мазета, дворове Почистване и извозване на строителни отпадъци, стари мебели, Изхвърляне на
битови отпадъци от жилища. 0888385951
http://obiavidnes.com/obiava/75286/chistene-na-tavani-mazeta-dvorove-pochistvane-i-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci

Преместване на каси, Пренасяне на сейф, превоз с падащ борд, достъпни цени, Без почивен ден.
0895191972
Преместване на каси, Пренасяне на сейф, превоз с падащ борд, достъпни цени, Без почивен ден. 0895191972
http://obiavidnes.com/obiava/75285/premestvane-na-kasi-prenasyane-na-seyf-prevoz-s-padasht-bord-dostypni-ceni-bez-

Пренасяне на пиано, пиана Преместване на роял, транспорт, ниски цени. 0895191972
Пренасяне на пиано, пиана Преместване на роял, транспорт, ниски цени. 0895191972
http://obiavidnes.com/obiava/75284/prenasyane-na-piano-piana-premestvane-na-royal-transport-niski-ceni-0895191972

Изхвърляне на стари мебели, строителни отпадъци Почистване на тавани, мазета и извозване на
боклуците с контейнери, самосвали, бусове. 0895191972
Изхвърляне на стари мебели, строителни отпадъци Почистване на тавани, мазета и извозване на боклуците с
контейнери, самосвали, бусове. 0895191972
http://obiavidnes.com/obiava/75283/izhvyrlyane-na-stari-mebeli-stroitelni-otpadyci-pochistvane-na-tavani-mazeta-i-i

Къртачи, Кърти чисти извозва, професионални къртачни услуги, демонтаж, къртене на бетон,
тухла, замазка, Баня, Комин, стени, Извозване на строителни отпадъци, експресно и качествено.
0897306790
Къртачи, Кърти чисти извозва, професионални къртачни услуги, демонтаж, къртене на бетон, тухла, замазка, Баня,
Комин, стени, Извозване на строителни отпадъци, експресно и качествено. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/75282/kyrtachi-kyrti-chisti-izvozva-profesionalni-kyrtachni-uslugi-demontaj-kyrtene-n

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.
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0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/75281/prenasyane-na-aparatura-aparati-tehnika-i-oborudvane-stomatologichni-stolove-m

Пренасяне на каси, каса Преместване на сейф, транспорт с падащ борд, опит, професионално и
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/74350/prenasyane-na-kasi-kasa-premestvane-na-seyf-transport-s-padasht-bord-opit-profe

Преместване на пиана, рояли, транспорт, Без почивен ден, Отстъпки всяка Събота и Неделя,
Възползвайте се Сега! 0897306790
Преместване на пиана, рояли, транспорт, Без почивен ден, Отстъпки всяка Събота и Неделя, Възползвайте се Сега!
0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/75280/premestvane-na-piana-royali-transport-bez-pochiven-den-otstypki-vsyaka-sybota-i

Преместване на пиано, Пренасяне на роял, превоз и пренос, Експресно и Качествено обслужване.
0877 95 95 22
Преместване на пиано, Пренасяне на роял, превоз и пренос, Експресно и Качествено обслужване. 0877 95 95 22
http://obiavidnes.com/obiava/75279/premestvane-na-piano-prenasyane-na-royal-prevoz-i-prenos-ekspresno-i-kachestveno

Пренасяне на пиана, рояли, транспорт, специализирано, надеждно и сигурно преместване от
екип с дългогодишен опит и професионални умения. 0889 36 33 06
Пренасяне на пиана, рояли, транспорт, специализирано, надеждно и сигурно преместване от екип с дългогодишен опит и
професионални умения. 0889 36 33 06
http://obiavidnes.com/obiava/75278/prenasyane-na-piana-royali-transport-specializirano-nadejdno-i-sigurno-premest

Извозване на строителни отпадъци, мебели, дограма, клони, храсти и много други Изхвърляне и
почистване от мазета, тавани, дворове, жилища. 0897306790
Извозване на строителни отпадъци, мебели, дограма, клони, храсти и много други Изхвърляне и почистване от мазета,
тавани, дворове, жилища. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/75277/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-mebeli-dograma-kloni-hrasti-i-mnogo-drugi-i

0888-62-02-69---Почистване на дворове, мазета, тавани, извозване, чистене на строителни
боклуци, битови-дограма, клошарски, дървения, производствени отпадъци и други.Контейнер.
02/441-38-10
0888-62-02-69---Почистване на дворове, мазета, тавани, извозване, чистене на строителни боклуци, битови-дограма,
клошарски, дървения, производствени отпадъци и други.Контейнер. 02/441-38-10
http://obiavidnes.com/obiava/75276/0888-62-02-69---pochistvane-na-dvorove-mazeta-tavani-izvozvane-chistene-na-str

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/75275/transportni-uslugi-tovaren-prevoz-do-5-tona-s-padasht-bord-za-sofiya-i-stranata-e

Хамалски услуги, пренасяне на багаж и мебели, товаро разтоварна дейност, товарни превози в
София и страната, достъпни цени. 0887631238
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Хамалски услуги, пренасяне на багаж и мебели, товаро разтоварна дейност, товарни превози в София и страната,
достъпни цени. 0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/75274/hamalski-uslugi-prenasyane-na-bagaj-i-mebeli-tovaro-raztovarna-deynost-tovarni

Преместване на мебели, багаж от дома, офиса, хамалски услуги, товарен превоз, експресно
обслужване на най-ниски цени. 0897306790
Преместване на мебели, багаж от дома, офиса, хамалски услуги, товарен превоз, експресно обслужване на най-ниски
цени. 0897306790
http://obiavidnes.com/obiava/75273/premestvane-na-mebeli-bagaj-ot-doma-ofisa-hamalski-uslugi-tovaren-prevoz-ek

Надеждни и опитни хамали за преместване на Вашия дом и офис, Денонощни хамалски услуги,
Безплатен оглед и оценка за преместване в удобно за Вас време. 0887631238
Надеждни и опитни хамали за преместване на Вашия дом и офис, Денонощни хамалски услуги, Безплатен оглед и оценка
за преместване в удобно за Вас време. 0887631238
http://obiavidnes.com/obiava/75272/nadejdni-i-opitni-hamali-za-premestvane-na-vashiya-dom-i-ofis-denonoshtni-hamalski-

Преместване на каси Пренасяне на сейфове /метални и огнеупорни/, превоз, дългогодишен опит,
коректност, достъпни цени. 0899251143
Преместване на каси Пренасяне на сейфове /метални и огнеупорни/, превоз, дългогодишен опит, коректност, достъпни
цени. 0899251143
http://obiavidnes.com/obiava/75271/premestvane-na-kasi-prenasyane-na-seyfove-metalni-i-ogneuporni-prevoz-dylgogo

Пренасяне на пиано и роял, превоз, достъпни цени, опит, Позвънете по-всяко време, експресно
обслужване. 0887192094
Пренасяне на пиано и роял, превоз, достъпни цени, опит, Позвънете по-всяко време, експресно обслужване. 0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/75270/prenasyane-na-piano-i-royal-prevoz-dostypni-ceni-opit-pozvynete-po-vsyako-vreme

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/75269/premestvane-na-piano-piana-royal-prenasyane-transport-opit-po-vsyako-vreme-do

Кърти Чисти Извозва, къртене на бетон, тухла, фаянс, къртачи с опит, ниски цени, демонтира,
събаря, извозва отпадъци с контейнери, самосвал. 0887192094
Кърти Чисти Извозва, къртене на бетон, тухла, фаянс, къртачи с опит, ниски цени, демонтира, събаря, извозва
отпадъци с контейнери, самосвал. 0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/75268/kyrti-chisti-izvozva-kyrtene-na-beton-tuhla-fayans-kyrtachi-s-opit-niski-ceni

Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, почистване на мазета, тавани, дворове,
складове, гаражи, жилища. 0899251143
Извозване на строителни отпадъци, стари мебели, почистване на мазета, тавани, дворове, складове, гаражи, жилища.
0899251143
http://obiavidnes.com/obiava/75267/izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli-pochistvane-na-mazeta-tavani-dv

Чистене на мазета, тавани, двор, извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограма,
клони, храсти, дървета, натоварване на превоз. 0887192094
Чистене на мазета, тавани, двор, извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограма, клони, храсти, дървета,
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натоварване на превоз. 0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/75266/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. 0887192094
Чистене на тавани, мазета, двор, извозване на строителни отпадъци, стари мебели, дограми, изхвърляне на сметище.
0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/75265/chistene-na-tavani-mazeta-dvor-izvozvane-na-stroitelni-otpadyci-stari-mebeli

Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване стари мебели Почистване на мазета тавани двор
жилища. 0887192094
Изхвърляне на строителни отпадъци, Извозване стари мебели Почистване на мазета тавани двор жилища. 0887192094
http://obiavidnes.com/obiava/75264/izhvyrlyane-na-stroitelni-otpadyci-izvozvane-stari-mebeli-pochistvane-na-mazeta-t

Преместване на дома и офиса, Професионални хамалски и транспортни услуги в София.
02927-99-76
Преместване на дома и офиса, Професионални хамалски и транспортни услуги в София. 02927-99-76
http://obiavidnes.com/obiava/75263/premestvane-na-doma-i-ofisa-profesionalni-hamalski-i-transportni-uslugi-v-sofiya

Хамали | Хамали Студенти, опаковане на багаж и мебели, преместване на дома и офиса,
складове, магазини, товарене, разтоварване на всякакви стоки и вещи, транспортни услуги,
ниски цени. 0898529009
Хамали | Хамали Студенти, опаковане на багаж и мебели, преместване на дома и офиса, складове, магазини, товарене,
разтоварване на всякакви стоки и вещи, транспортни услуги, ниски цени. 0898529009
http://obiavidnes.com/obiava/75262/hamali--hamali-studenti-opakovane-na-bagaj-i-mebeli-premestvane-na-doma-i-ofi

Пренасяне на огнеупорна каса, сейф, машини, стоматологична техника и апаратура, медицински
Апарати, копирни машини, ксерокс, Превоз.0878302081
Пренасяне на огнеупорна каса, сейф, машини, стоматологична техника и апаратура, медицински Апарати, копирни
машини, ксерокс, Превоз.0878302081
http://obiavidnes.com/obiava/75261/prenasyane-na-ogneuporna-kasa-seyf-mashini-stomatologichna-tehnika-i-aparatura-

Delux DLM-130GB & G01UF
Delux DLM-130GB & G01UF, безжична, оптична (1000-1500 dpi), компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/75233/delux-dlm-130gb--g01uf

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
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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/75260/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Delux DLM-526GB+G01UF
Delux DLM-526GB+G01UF, бордо, безжична, USB
http://obiavidnes.com/obiava/75228/delux-dlm-526gbg01uf

Delux DLM-555BU
Delux DLM-555BU, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/75214/delux-dlm-555bu

Термо-паста за CPU/GPU Arctic MX-4
Термо-паста за CPU/GPU Arctic MX-4, 4g
http://obiavidnes.com/obiava/75199/termo-pasta-za-cpugpu-arctic-mx-4

15.6" (39.62 cm) ACER E1-532 (NX.MFYEX.033)
15.6" (39.62 cm) ACER E1-532 (NX.MFYEX.033), сребрист, двуядрен Intel® Celeron™ 2995M 1.4 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 1000GB, USB3.0, Linux, 2.35kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75186/156-3962-cm-acer-e1-532-nxmfyex033

32" (80cm)Samsung UE32F5000
32" (80cm)Samsung UE32F5000, FULL HD LED TV, 100Hz, DVB-T/C
http://obiavidnes.com/obiava/75184/32-80cmsamsung-ue32f5000

32" (80cm)Samsung UE32F5700
32" (80cm)Samsung UE32F5700, FULL HD LED TV, 100Hz, DVB-T/C, Smart Hub
http://obiavidnes.com/obiava/75183/32-80cmsamsung-ue32f5700

15.6" (39.62 cm) Asus N56JR-S4010D
15.6" (39.62 cm) Asus N56JR-S4010D, четириядрен Haswell Intel™ Core i7 4700HQ 2.4/3.4 GHz, FULL HD LED Display &
GeForce GTX 760M 2GB DDR5 (HDMI), 4GB, 1TB, 4x USB3.0, no OS, 2.7kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75182/156-3962-cm-asus-n56jr-s4010d

15.6" (39.62 cm) Asus N56JR-S4078DM
15.6" (39.62 cm) Asus N56JR-S4078DM, четириядрен Haswell Intel™ Core i7 4700HQ 2.4/3.4 GHz, FULL HD LED Display &
GeForce GTX 760M 2GB DDR5 (HDMI), 8GB, 1TB, Blu-Ray RW, 4x USB3.0, no OS, 2.7kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75181/156-3962-cm-asus-n56jr-s4078dm

Геймърски очила Gunnar PPK
Геймърски очила Gunnar PPK, Onyx/Mercury
http://obiavidnes.com/obiava/75180/geymyrski-ochila-gunnar-ppk
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Asus A88XM-A
Asus A88XM-A, AMD A88X, FM2+, DDR3, PCI-E 3.0 (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 6xSATA RAID 6Gb/s 0,1,5,10, 2xUSB3.0,
mATX
http://obiavidnes.com/obiava/75052/asus-a88xm-a

Gigabyte F2A88X-D3H
Gigabyte F2A88X-D3H, AMD A88X, FM2+, DDR3, PCI-E 3.0 (CF)(HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 8xSATA RAID 6Gb/s
0,1,5,10, 2xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/75051/gigabyte-f2a88x-d3h

Gigabyte F2A88XN-WIFI
Gigabyte F2A88XN-WIFI, AMD A88X, FM2+, DDR3, PCI-E 3.0 (2x HDMI & DVI), SB7.1, Dual-Band WiFi 802.11n/ac, Bluetooth
4.0, Lan1000, 4xSATA RAID 6Gb/s 0,1,5,10, 2xUSB3.0, mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/75049/gigabyte-f2a88xn-wifi

Gigabyte G1.Sniper Z87
Gigabyte G1.Sniper Z87, Z87, LGA1150, DDR3, 2x PCI-E 3.0 (CF/SLi) (HDMI & DisplayPort), SB5.1 Creative® Sound Core 3D,
Lan1000, 6xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 4xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/75048/gigabyte-g1sniper-z87

НАНО ДОБАВКА „РиМЕТ” ВМЕСТО СКЪПИ РЕМОНТИ! ЕФЕКТ 50 000 КМ !
Ниска компресия, труден студен старт, разход на масло, шум и вибрации – признаци за износване на двигателя и
предстоящ ремонт? Има решение на проблема – добавката за масло РиМЕТ!!!
ЛЕСНО и ЕФЕКТИВНО Руската нано добавка „РиМЕТ”се справя с износването на двигателя, скорости и диференциали
– БЕЗ РЕМОНТ! От 18 години високотехнологичния и иновационен продукт РиМЕТ е сред лидерите на Българския пазар.
РиМЕТ се излива в НОВО МАСЛО НА ДВИГАТЕЛЯ и образува ултра тънък метален филм само в износените участъци /
бутало-цилиндър, основни, биелни лагери, разпределителен вал и др./ чрез нано частици с микро размер – една десета от
микрона. НОВОТО ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ ОСТАВА и след смяна на маслото - 50 000 км.
ВИДОВЕ ВИДОВЕ ДОБАВКИ, и кратко описание ще намерите на нашия сайт и електронен магазин за страната www.rimetbg.com
ЕФЕКТ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ на РиМЕТ :
1. Увеличава компресията и мощността на двигателя.
2. Намалява разхода на гориво.
3. Спира разход на масло в буталната група.
4. Увеличава моторесурса на двигателя и трансмисията.
5. Намалява шум и вибрации на двигателя или скорости.
6. Дълготраен ефект – 50 000 км дори и след смяна на маслото.
РИМЕТ Е СЕРТИФИЦИРАН по ISO 9001:2008 от BUREAU VERITAS Certification.
КАЧЕСТВОТО СЕ ГАРАНТИРА ЕДИНСТВЕННО от Официалния представител за България.
Информация: www.rimetbg.com 0888730087, 0878260718
Поръчки - ОНЛАЙН МАГАЗИН за СТРАНАТА.
ДОСТАВКА чрез куриерска фирма ЕКОНТ с наложен платеж
http://obiavidnes.com/obiava/75259/nano-dobavka-rimet-vmesto-skypi-remonti-efekt-50-000-km-

Смесителни батерии с вграден проточен бойлер
Смесителни батерии с вграден проточен бойлер
Много удобни и полезни за вашата кухня, за дома за офиса/където имате нужда от топла вода/
Проточни електрически смесителни батерии - това са водонагреватели с мигновено действие, загряващи протичащата
вода до 30-60 градуса в рамките от 3 до 5 секунди.
Водонагряващите смесителни батерии са високоефективни малогабаритни уреди, които осигуряват топла вода за
битови нужди с желаната от потребителя температура. Те заместват напълно акумулиращите водонагреватели,
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които са с голям водосъдържател за съхранение на предварително затоплената вода и големи размери.
Проточните бойлери, вградени в смесителни батерии са подходящи както за дома, офиса, заведението, двора, лятната
градина, така и за всяко друго място, до което има осигурен достъп на студена вода и ел. захранване.
Предимства:
• Икономичност - загрява се толкова вода, колкото е необходима
• Могат да се ползват по всяко време, без да се разчита на предварително затоплена вода
• Ергономични и атрактивни форми
• Лесен монтаж
Цена 129лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/75258/smesitelni-baterii-s-vgraden-protochen-boyler

Детективска Агенция Фокс-Частен Детектив-Бургас,Несебър,Поморие,Слънчер бряг,Созопол
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/75257/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-burgasnesebyrpomorieslyncher-bryagsoz

Детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
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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/75256/detektivska-agenciya-foks-chasten-detektiv-plovdivpazardjik-0888400413

"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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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
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, НЕ ОТЛАГАЙТЕ ЗАКОНОВОТО РЕШЕНИЕ на Вашия ПРОБЛЕМ !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75255/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

"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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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
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ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75254/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/75253/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/75252/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

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/75251/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.
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/75250/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-ruse-silistra-veliko-tyrnovo-svishtov-shum
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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/75249/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

ИЗГОДНО!!! АПАРТАМЕНТИ В НОВОСТРОЯЩА СЕ СГРАДА В РУСЕ
Строителна фирма – с много успешно предадени проекти и член на Камарата на строителите в България - продава
апартаменти и магазини в новострояща се сграда в град Русе, район „Дружба“. Предлагаме изгодни цени и гъвками схеми
на изплащане! За повече информация, свържете се на 0888 68 33 75, 0882 532 919 и propertyc_ruse @ abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75248/izgodno-apartamenti-v-novostroyashta-se-sgrada-v-ruse

ПРОДАВАМ ПАРЦЕЛИ ОКОЛО РУСЕ
Строителна фирма – с много успешно предадени проекти и член на Камарата на строителите в България - продава
урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно застрояване, и поземлени имоти – лозя и ниви, находящи се в
градовете Мартен, Ветово, Сеново и село Смирненски. Всичките УПИ са с лице на улица, като някои са ъглови и с лице на
две улици. Има възможност за обединяване на две УПИ в едно. Всичките ПИ са от трета категория с лице на полски
път. Има възможност за обединяване на две и три ПИ в един. Имотите се намират в райони с добри показатели.
Предлагаме изгодни цени и гъвками схеми на изплащане! За повече информация, свържете се на 0888 68 33 75, 0882 532
919 и propertyc_ruse @ abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75247/prodavam-parceli-okolo-ruse

АДВОКАТСКА КАНТОРА "КОРЕКТ" Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД и
др. със задължения.
АДВОКАТСКА КАНТОРА "КОРЕКТ" Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД и др. със
задължения.Осигуряваме купувач на фирмата,освобождаваме ВИ от юридическа,финансова и солидарна отговорност за
1 час!!!
Предлагаме на клиентите си следните правни услуги:Търговско, корпоративно, дружествено право!!!
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-на тел.0897558320 0885017754
раб.време 09.00-19.00 часа. Без почивен ден.
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http://obiavidnes.com/obiava/75246/advokatska-kantora-korekt-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-ood-eood-i-dr

АДВОКАТСКА КАНТОРА "КОРЕКТ" Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД и
др. със задължения.Осигуряваме купувач на фирмата,освобождаваме ВИ от юри
АДВОКАТСКА КАНТОРА "КОРЕКТ" Сделки с търговски предприятия-АД ЕАД ООД ЕООД и др. със
задължения.Осигуряваме купувач на фирмата,освобождаваме ВИ от юридическа,финансова и солидарна отговорност за
1 час!!!
Предлагаме на клиентите си следните правни услуги:Търговско, корпоративно, дружествено право!!!
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА-на тел.0897558320 0885017754
раб.време 09.00-19.00 часа. Без почивен ден.
http://obiavidnes.com/obiava/75245/advokatska-kantora-korekt-sdelki-s-tyrgovski-predpriyatiya-ad-ead-ood-eood-i-dr

Инкубатори - автоматични, терморегулатор 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/75244/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

Онлайн секс шоп Амстердам
Sex Shop „AMSTERDAM” предлага голямо разнообразие от еротично бельо и аксесоари , лубриканти, вибратори, секс
стимуланти и мн.др. на цени до -30% от пазарните. Възползвайте се от невероятните промоции и посетете
www.amsterdam-bg.com ,за да се уверите. Можете да заявите Вашите поръчки ДЕНОНОЩНО посредством
електронната форма в сайта www.amsterdam-bg.com , както и директно на телефон 0885 693097 или SKYPE. Освен
качествените продуктите, ние ви осигуряваме и пълна гаранция за всеки закупен от нас артикул. Ако вашият вибратор
или друг секс артикул не работи ние ще го подменим с нов. Без да заплащате нищо! Заповядайте също и на адрес:
гр.София, бул.Ломско шосе 109
http://obiavidnes.com/obiava/75243/onlayn-seks-shop-amsterdam

*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 цени, гарантирано качество. -майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване
веднага.часно лице.0882551735 За контакт:
http://obiavidnes.com/obiava/75242/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

Боядисвам с латекс, боя, лепене на тапети, фолио
Боядисване с латекс - бяло - 2лв./м2
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Боядисване с цветен латекс - 2.50лв/м2
Грундиране
Боядисване с боя

-1лв./м2
-8лв./м2

Лепене на тапети - 3.00лв м/2
Лепене с напасване - 3.50лв м/2
Демонтаж на тапети - 1.50лв м/2
Лепене на фолио - 5.00лв м/2
Лепене на фото тапет - от 70 до 120 лв /според големината/
Смяна на контакти и ключове - 3 лв/бр.
Оформяне ръбове около сменена PVC дограма 6лв/линеен метър
Цените посочени са за труд, без материалите.
Бързо, качествено и чисто !
http://obiavidnes.com/obiava/75241/boyadisvam-s-lateks-boya-lepene-na-tapeti-folio

продавам навиващо намотаващо устройство за кабел тел въже конци
продавам навиващо намотаващо устройство за кабел тел въже конци Българско производство състояние чисто ново
степени за регулиране на оборотите размер на вала ф 30 мм-0899772903
http://obiavidnes.com/obiava/75240/prodavam-navivashto-namotavashto-ustroystvo-za-kabel-tel-vyje-konci

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
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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/75238/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/75237/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito
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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/75236/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

Хидрофобен шперплат MEGAPLEX | НОВ
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/75235/hidrofoben-shperplat-megaplex--nov

Гола съм и стоя пред камерата на скайпа си
Виж моето красиво тяло какво може и как го правя сама! Ела в стаята ми и ми помогни да свърша или ще трябва пак със
пръсти да се оправям, ела и виж секс шоуто ми и кажи какво да направя за теб, ще си пишем и ще се сприятелим!
Посети ме безплатно на сайта ми и се убеди че съм реална и много възбуждаща, плати ми само ако ти харесва!
http://obiavidnes.com/obiava/75234/gola-sym-i-stoya-pred-kamerata-na-skaypa-si

ПРЕДЛАГАМ ДОПЪЛНИТЕЛНА РАБОТА ПО ИНТЕРНЕТ
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Търсим хора за надомна дейност от цялата страна.Можете да я извършвате от дома си,от офиса си в удомно за вас
време.Това е най-реалното предложение за изкарване на пари чрез интернет.В нашия сайт щте намерите подробно
информация за какво точно се състои дейността и какви са условията за започване,вижте в сайта ни
www.partybux.ovo.bg или се свържете с нас по скайп име на obqva10
http://obiavidnes.com/obiava/75232/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/75231/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/75230/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/75229/sigurna-rabota

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от400лв 700лв
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/75227/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от400лв 700лв
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/75226/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
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http://obiavidnes.com/obiava/75225/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/75224/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/75223/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

"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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
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+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75222/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Музиканти, певци, танцьори, аниматори, илюзионисти; Кастинг в София- Февруари 2014
Февруари 2014г., в София ще бъде един от най-големите организатори на шоу програми в цял Кипър, наш партньор.
Договори получават над 50 души.
Всяка година организираме голям кастинг( с Кипърски партньор, организиращ Шоу програми в цял Кипър) - на който
кастинг се явявяват певци / дуо, трио ...групи / музиканти / пианисти, китаристи ..../, танцьори / двойки, групи /,
аниматори, илюзионисти , магьосници , хипнотизатори....
За един уикенд ( 2 дни ), на кастинг-а минават над 100 души . Хотелска зала , оборудвана с озвучаване и всичко
необходимо ( без китари, инструменти) заприличва на "България търси талант ".
Възможно е да не знаете перфектно английски и/или гръцки, важно е репертоара ви ( ако сте певец) да бъде перфектен
като произношение и дикция.
Заминаването: е около 15 Април 2014
Продължителност на договора: до 31 Октомври 2014
Посрещане: на летището в Ларнака, Кипър
Настаняване: безплатно в апартаменти тип студио
Заплащане: между 800 и 1 200 Е в зависимост от подготвеността и таланта на кандидата
Естество на работа: работите в различни хотели и ресторанти ( в един и същ район на Кипър ). Осигурен ви е
транспорт от квартирата до обектите. Вечер се работи - максимума е 3 часа/ вечер.

Организаторът е длъжен да ви намира ангажименти, т.е фиксираната сума в договора , който разписвате преди да
заминете- я получавате независимо от броя участия. Бъдете сигурни - че той няма изгода да бъдете неангажирани.
Необходими документи:

http://obiavidnes.com/obiava/75221/muzikanti-pevci-tancyori-animatori-ilyuzionisti-kasting-v-sofiya--fevruari-20

Музиканти, певци, танцьори, аниматори, илюзионисти; Кастинг в София- Февруари 2014
Февруари 2014г., в София ще бъде един от най-големите организатори на шоу програми в цял Кипър, наш партньор.
Договори получават над 50 души.
Всяка година организираме голям кастинг( с Кипърски партньор, организиращ Шоу програми в цял Кипър) - на който
кастинг се явявяват певци / дуо, трио ...групи / музиканти / пианисти, китаристи ..../, танцьори / двойки, групи /,
аниматори, илюзионисти , магьосници , хипнотизатори....
За един уикенд ( 2 дни ), на кастинг-а минават над 100 души . Хотелска зала , оборудвана с озвучаване и всичко
необходимо ( без китари, инструменти) заприличва на "България търси талант ".
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Възможно е да не знаете перфектно английски и/или гръцки, важно е репертоара ви ( ако сте певец) да бъде перфектен
като произношение и дикция.
Заминаването: е около 15 Април 2014
Продължителност на договора: до 31 Октомври 2014
Посрещане: на летището в Ларнака, Кипър
Настаняване: безплатно в апартаменти тип студио
Заплащане: между 800 и 1 200 Е в зависимост от подготвеността и таланта на кандидата
Естество на работа: работите в различни хотели и ресторанти ( в един и същ район на Кипър ). Осигурен ви е
транспорт от квартирата до обектите. Вечер се работи - максимума е 3 часа/ вечер.

Организаторът е длъжен да ви намира ангажименти, т.е фиксираната сума в договора , който разписвате преди да
заминете- я получавате независимо от броя участия. Бъдете сигурни - че той няма изгода да бъдете неангажирани.
Необходими документи:

http://obiavidnes.com/obiava/75220/muzikanti-pevci-tancyori-animatori-ilyuzionisti-kasting-v-sofiya--fevruari-20

Музиканти, певци, танцьори, аниматори, илюзионисти; Кастинг в София- Февруари 2014
Февруари 2014г., в София ще бъде един от най-големите организатори на шоу програми в цял Кипър, наш партньор.
Договори получават над 50 души.
Всяка година организираме голям кастинг( с Кипърски партньор, организиращ Шоу програми в цял Кипър) - на който
кастинг се явявяват певци / дуо, трио ...групи / музиканти / пианисти, китаристи ..../, танцьори / двойки, групи /,
аниматори, илюзионисти , магьосници , хипнотизатори....
За един уикенд ( 2 дни ), на кастинг-а минават над 100 души . Хотелска зала , оборудвана с озвучаване и всичко
необходимо ( без китари, инструменти) заприличва на "България търси талант ".
Възможно е да не знаете перфектно английски и/или гръцки, важно е репертоара ви ( ако сте певец) да бъде перфектен
като произношение и дикция.
Заминаването: е около 15 Април 2014
Продължителност на договора: до 31 Октомври 2014
Посрещане: на летището в Ларнака, Кипър
Настаняване: безплатно в апартаменти тип студио
Заплащане: между 800 и 1 200 Е в зависимост от подготвеността и таланта на кандидата
Естество на работа: работите в различни хотели и ресторанти ( в един и същ район на Кипър ). Осигурен ви е
транспорт от квартирата до обектите. Вечер се работи - максимума е 3 часа/ вечер.
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Организаторът е длъжен да ви намира ангажименти, т.е фиксираната сума в договора , който разписвате преди да
заминете- я получавате независимо от броя участия. Бъдете сигурни - че той няма изгода да бъдете неангажирани.
Необходими документи:

http://obiavidnes.com/obiava/75219/muzikanti-pevci-tancyori-animatori-ilyuzionisti-kasting-v-sofiya--fevruari-20

Музиканти, певци, танцьори, аниматори, илюзионисти; Кастинг в София- Февруари 2014
Февруари 2014г., в София ще бъде един от най-големите организатори на шоу програми в цял Кипър, наш партньор.
Договори получават над 50 души.
Всяка година организираме голям кастинг( с Кипърски партньор, организиращ Шоу програми в цял Кипър) - на който
кастинг се явявяват певци / дуо, трио ...групи / музиканти / пианисти, китаристи ..../, танцьори / двойки, групи /,
аниматори, илюзионисти , магьосници , хипнотизатори....
За един уикенд ( 2 дни ), на кастинг-а минават над 100 души . Хотелска зала , оборудвана с озвучаване и всичко
необходимо ( без китари, инструменти) заприличва на "България търси талант ".
Възможно е да не знаете перфектно английски и/или гръцки, важно е репертоара ви ( ако сте певец) да бъде перфектен
като произношение и дикция.
Заминаването: е около 15 Април 2014
Продължителност на договора: до 31 Октомври 2014
Посрещане: на летището в Ларнака, Кипър
Настаняване: безплатно в апартаменти тип студио
Заплащане: между 800 и 1 200 Е в зависимост от подготвеността и таланта на кандидата
Естество на работа: работите в различни хотели и ресторанти ( в един и същ район на Кипър ). Осигурен ви е
транспорт от квартирата до обектите. Вечер се работи - максимума е 3 часа/ вечер.

Организаторът е длъжен да ви намира ангажименти, т.е фиксираната сума в договора , който разписвате преди да
заминете- я получавате независимо от броя участия. Бъдете сигурни - че той няма изгода да бъдете неангажирани.
Необходими документи:

http://obiavidnes.com/obiava/75218/muzikanti-pevci-tancyori-animatori-ilyuzionisti-kasting-v-sofiya--fevruari-20

Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*

• Готвач( ки)
o Заплата- 800-1000 Е;
o Гръцки или Английски език - добро ниво;
o Опит- задължителен;
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o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни

• Бармани( ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Рецепционист(ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Камериер( ки)
o Заплата- 550-600 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Аниматор(ки) & Тийм лидери
o Заплата- 600 - 800 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@slava7.bg ;
• Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на 0876
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59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.

За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД
http://obiavidnes.com/obiava/75217/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya

Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*

• Готвач( ки)
o Заплата- 800-1000 Е;
o Гръцки или Английски език - добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни

• Бармани( ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Рецепционист(ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
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• Камериер( ки)
o Заплата- 550-600 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Аниматор(ки) & Тийм лидери
o Заплата- 600 - 800 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@slava7.bg ;
• Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на 0876
59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.

За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД
http://obiavidnes.com/obiava/75216/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya

Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*

• Готвач( ки)
o Заплата- 800-1000 Е;
o Гръцки или Английски език - добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
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• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни

• Бармани( ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Рецепционист(ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Камериер( ки)
o Заплата- 550-600 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Аниматор(ки) & Тийм лидери
o Заплата- 600 - 800 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@slava7.bg ;
• Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на 0876
59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;
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ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.

За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД
http://obiavidnes.com/obiava/75215/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya

Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*

• Готвач( ки)
o Заплата- 800-1000 Е;
o Гръцки или Английски език - добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни

• Бармани( ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Рецепционист(ки)
o Заплата- 600 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
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• Камериер( ки)
o Заплата- 550-600 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Аниматор(ки) & Тийм лидери
o Заплата- 600 - 800 Е;
o Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@slava7.bg ;
• Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на 0876
59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.

За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.

Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/75213/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya

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
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http://obiavidnes.com/obiava/60346/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

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

НАЙ-БЪРЗИТЕ КРЕДИТИ от 500 до 1000 лв само за 30 минути
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.
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

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

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

Транспортни услуги -ИЗГОДНИ ЦЕНИ / транспорт на МЕБЕЛИ,Превоз на покъщнина,ЛИЧНИ
ВЕЩИ 0877663995 /0898874253
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи.Транспортни услуги без почивен ден. Цялостен или частичен пренос на
Вашето обзавеждане. Транспортни услуги в София, страната и ЕС. Товарни превози с бордови микробуси и камиони с
дължина на товарната част до 4,5 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за
запазване цялостта на Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища,
квартири, офиси, магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за експресни доставки на
стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел за връзка: 02/4890390 / 0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75212/transportni-uslugi--izgodni-ceni--transport-na-mebeliprevoz-na-pokyshtninalichni

КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ в Център Максима - Стара Загора!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти отлично компютърно
обучение : КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ и над 20 компютърни програми / AUTOCAD, ARCHICAD, SOLIDWORKS,
PHOTOSHOP, CORELDRAW, ACCESS, WEB DESIDG, ILLUSTRATOR, IN DESING и много други.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни,
вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално обучение,
изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. Възможност за разсрочено
плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/75211/kompyutyrni-kursove-v-centyr-maksima---stara-zagora

EЗИКОВИ КУРСОВЕ в Център Максима - Стара Загора!
С ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА имате възможност да изучавате:
Над 10 езика - Английски, Немски, Френски, Испански, Италиански, Гръцки, Турски, Руски и др. В рамките на курса с вас
ще работят едни от най-добрите преподаватели /филолози/ по успешни системи на обучение, развиващи четирите
ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и
разговор в групи, развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник,
учебна тетрадка и CD /.
Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни,
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вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и индивидуално обучение,
изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. Възможност за разсрочено
плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на обучението, се издава
удостоверение! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/75210/ezikovi-kursove-v-centyr-maksima---stara-zagora

Курсове по АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1-5 ниво в Център Максима- Стара Загора !
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Английски
език за начинаещи и напреднали / 1 - 5 ниво/.В рамките на 100 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на Оксфордския университет – NEW HEADWAY , развиваща четирите
ключови умения: за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и
разговор в групи, развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник,
учебна тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас
време – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/75209/kursove-po-angliyski-ezik-1-5-nivo--v-centyr-maksima--stara-zagora-

Курсове по Френски език 1-3 ниво в Център Максима – Стара Загора!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Френски
език за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/.В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение – CAMPUS , развиваща четирите ключови умения: за
четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
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гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/75208/kursove-po-frenski-ezik-1-3-nivo-v-centyr-maksima--stara-zagora

Курсове по Немски език за начинаещи и напреднали в Център за Образование и Наука – Стара
Загора!
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Немски
език за начинаещи и напреднали / 1 - 4 ниво/.В рамките на 100 учебни часа с вас ще работят едни от най-добрите
преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение –THEMEN AKTUEL , развиваща четирите ключови умения:
за четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Център за образование и наука Максима е одобрен като доставчик за обучение по Оперативна програма ,,Аз мога повече”
!
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://center-maxima.com/
http://obiavidnes.com/obiava/75207/kursove-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti-i-naprednali-v-centyr-za-obrazovanie-i-nauka

Курсове по Италиански и Испански език в Център Максима– Стара Загора !
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по
Италиански и Испански език за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/.В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят едни
от най-добрите преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение, развиваща четирите ключови умения: за
четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/75206/kursove-po-italianski-i-ispanski-ezik-v-centyr-maksima-stara-zagora-

Курсове по Турски, Гръцки и Руски език в Център за Образование и Наука - Стара Загора !
ЦЕНТЪР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА МАКСИМА – гр. Стара Загора, предлага на своите клиенти курсове по Турски ,
Гръцки и Руски език за начинаещи и напреднали / 1 - 3 ниво/.В рамките на 80 учебни часа с вас ще работят едни от
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най-добрите преподаватели /филолози/ по успешната система на обучение, развиваща четирите ключови умения: за
четене, слушане, писане и говорене. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи,
развиващи способността да се общува свободно. Всички учебни материали са осигурени от нас / учебник, учебна
тетрадка и CD /. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! След успешно издържан тест в края на
обучението, се издава удостоверение за владеене на езика според Европейската езикова рамка! Изгодни цени, отстъпки
за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/75205/kursove-po-turski-grycki-i-ruski-ezik-v-centyr-za-obrazovanie-i-nauka----stara-

Курс по Счетоводство в Център за Образование и Наука - Стара Загора !
Център за образование и наука МаксимА предлага курс по Счетоводство на малък и среден бизнес - 60 учебни часа, 2-3
пъти седмично. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време –
сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия, в съвременна и модерна материална база. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност.
Възможност за разсрочено плащане на таксата, при това без оскъпяване! Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obrazovanienaukastz.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/75204/kurs-po-schetovodstvo-v-centyr-za-obrazovanie-i-nauka----stara-zagora-

Курсове по AutoCAD, ArchiCAD и SOLIDWORKS!
Център за образование и наука МаксимА предлага специализирани курсове по AutoCAD, ArchiCAD, SOLIDWORKS в 45 уч.ч..
Притежаваме висок стандарт на преподаване, съобразено със съвременните постижения в компютърните технологии и
осигурено от квалифицирани преподаватели в съвременна учебна база. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме
в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. Качествено
обучение с висока ефективност и трайни резултати. Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75203/kursove-po-autocad-archicad-i-solidworks

Курс по Графичен дизайн и реклама- Photoshop и CorelDraw!
Център за образование и наука МаксимА предлага специализирани курсове по PHOTOSHOP и CORELDRAW в 30 уч.ч..
Притежаваме висок стандарт на преподаване, съобразено със съвременните постижения в компютърните технологии и
осигурено от квалифицирани преподаватели в съвременна учебна база. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме
в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия. Предлагаме и
индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. Качествено
обучение с висока ефективност и трайни резултати. Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
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nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75202/kurs-po-grafichen-dizayn-i-reklama--photoshop-i-coreldraw

Курс Предпечат, Реклама и Графичен дизайн – Photoshop, Illustrator, InDesign!
Център за образование и наука МаксимА предлага специализирани курс ,, Предпечат, реклама и графичен дизайн” в 45
уч.ч.. Притежаваме висок стандарт на преподаване, съобразено със съвременните постижения в компютърните
технологии и осигурено от квалифицирани преподаватели в съвременна учебна база.Едно от нашите преимущества е, че
Ви обучаваме в малки групи /4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия.
Предлагаме и индивидуално обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и
ангажираност. Качествено обучение с висока ефективност и трайни резултати. Изгодни цени, отстъпки за фирми и
групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75201/kurs-predpechat-reklama-i-grafichen-dizayn--photoshop-illustrator-indesign

Курс по Web design в Център МаксимА – Стара Загора !
Център за образование и наука МаксимА предлага специализирани курсове по WEB DESIGN в 45 уч.ч.. Притежаваме висок
стандарт на преподаване, съобразено със съвременните постижения в компютърните технологии и осигурено от
квалифицирани преподаватели в съвременна учебна база. Едно от нашите преимущества е, че Ви обучаваме в малки групи
/4- 7 човека/, в удобно за вас време – сутрешни, дневни, вечерни и съботно-неделни занятия. Предлагаме и индивидуално
обучение, изцяло съобразено с вашите потребности, интензитет на обучение и ангажираност. Качествено обучение с
висока ефективност и трайни резултати. Изгодни цени, отстъпки за фирми и групи.
Заповядайте! Очакваме Ви на адрес:
гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 23 05 86 ; 0893 55 65 50
nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75200/kurs-po-web-design-v-centyr-maksima---stara-zagora-

Мощна GPS навигация 800Mhz RAM128 ROM4Gb+ bluetooth+ AV-in
Вземете последно поколение GPS Навигация с най-новия и мощен процесор MSTAR2531 800Mhz.
Два пъти повече производителност на същата цена.
НАВИГАЦИЯТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА КАМИОНИ И КОЛИ
НАВИГАЦИЯТА ИМА BLUETOOTH, AV-IN
МНОГО ЕКСТРИ И ПОДАРЪЦИ:
1.Зраядно за 220V (подарък)
2.4GB карта памет вградена (подарък)
3.Писалка (подарък)
4.ПОСЛЕДЕН НАВИГАЦИОНЕН СОФТУЕР. (подарък)
-ПОСЛЕДНИ КАРТИ НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА
-МЕНЮ И ГЛАСОВА НАВИГАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА КАМЕРИ И ПОЛИЦЕЙСКИ ЗАСАДИ
-ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМИОНИ
-ПОДРОБЕН РЕЛЕФ
-3D СГРАДИ
-КАМЕРИ ЗА СКОРОСТ
-POI- АВТОСЕРВИЗ, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ , БИЗНЕС, КАФЕ, БАР, КОМУНИКАЦИЯ, ЛЕТИЩЕ, МЕДИЦИНСКИ,
НАСТАНЯВАНЕ, ПАРКИНГ, ПОКУПКИ, РЕНТАКАР, РЕСТОРАНТ, СВОБОДНО ВРЕМЕ, СПОРТ, ТРАНСПОРТ,
ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ, ФИНАНСИ И ДР.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Процесор: Mstar MSB2531: 800MHz ARM9 + GPS BaseBand + Coprocessor + 3D Graphics Accelerator
Екран: 7.0" LCD Сензорен екран 800 x 480 пиксела
Операционна система: Windows CE 6.0
Оперативна памет: 128Mb DDR3
Памет: 4Gb вградена
FM предавател: 88Mhz - 108Mhz
Антена: Вградена високочувствителна антена
Батерия: Вградена литиево-йонна батерия (1800mAh)
GPS точност:: до 1 метър
Размери: 18.3cm x 11.6cm x 1.0cm
Интерфейс:
Слот за карта памет: TF card, MicroSD
USB конектор: Mini USB
Стерео жак: стандартен
Възможности:
Поддържани видео формати: WMV9, XVID, MPEG2, Avi, WMV, MPG, MP4
Поддържани аудио формати: MP3, WMA, WAV
Поддържани графични формати: JPG, GIF, BMP, PNG
Поддържани текстови формати: Txt
Комплектът включва:
• 7" GPS Навигация HESPERUS Hi-70B
• 4Gb карта памет вградена
• Зарядно за кола
• Вакум стойка за кола
• Зарядно за 220V
• USB кабел
• Протектор за екран
• Писалка
• Навигационен софтуер + карти на България и цяла Европa
http://obiavidnes.com/obiava/75198/moshtna-gps-navigaciya-800mhz-ram128-rom4gb-bluetooth-av-in

Мощна 7" 800mhz Gps Навигация + Сенник + Калъф + Последни Карти + 4gb + Още Подаръци
Вземете последно поколение GPS Навигация с най-новия и мощен процесор MSTAR2531 800Mhz.
Два пъти повече производителност на същата цена.
НАВИГАЦИЯТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА КАМИОНИ И КОЛИ
МНОГО ЕКСТРИ И ПОДАРЪЦИ:
1.Зраядно за 220V (подарък)
2.Сенник (подарък)
3.Калъф (подарък)
4.4GB карта памет вградена (подарък)
5.Писалка (подарък)
6.ПОСЛЕДЕН НАВИГАЦИОНЕН СОФТУЕР. (подарък)
-ПОСЛЕДНИ КАРТИ НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА
-МЕНЮ И ГЛАСОВА НАВИГАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА КАМЕРИ И ПОЛИЦЕЙСКИ ЗАСАДИ
-ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМИОНИ
-ПОДРОБЕН РЕЛЕФ
-3D СГРАДИ
-КАМЕРИ ЗА СКОРОСТ
-POI- АВТОСЕРВИЗ, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ , БИЗНЕС, КАФЕ, БАР, КОМУНИКАЦИЯ, ЛЕТИЩЕ, МЕДИЦИНСКИ,
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НАСТАНЯВАНЕ, ПАРКИНГ, ПОКУПКИ, РЕНТАКАР, РЕСТОРАНТ, СВОБОДНО ВРЕМЕ, СПОРТ, ТРАНСПОРТ,
ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ, ФИНАНСИ И ДР.
Технически характеристики:
Процесор: Mstar MSB2531: 800MHz ARM9 + GPS BaseBand + Coprocessor + 3D Graphics Accelerator
Екран: 7.0" LCD Сензорен екран 800 x 480 пиксела
Операционна система: Windows CE 6.0
Оперативна памет: 128Mb DDR3
Памет: 4Gb вградена
FM предавател: 88Mhz - 108Mhz
Антена: Вградена високочувствителна антена
Батерия: Вградена литиево-йонна батерия (1800mAh)
GPS точност:: до 1 метър
Размери: 18.3cm x 11.6cm x 1.0cm
Интерфейс:
Слот за карта памет: TF card, MicroSD
USB конектор: Mini USB
Стерео жак: стандартен
Възможности:
Поддържани видео формати: WMV9, XVID, MPEG2, Avi, WMV, MPG, MP4
Поддържани аудио формати: MP3, WMA, WAV
Поддържани графични формати: JPG, GIF, BMP, PNG
Поддържани текстови формати: Txt
Комплектът включва:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7" GPS Навигация HESPERUS Hi-70
Сенник
Калъф
4Gb карта памет вградена
Зарядно за кола
Вакум стойка за кола
Зарядно за 220V Подарък
USB кабел
Протектор за екран Подарък
Писалка Подарък
Навигационен софтуер + карти на България и цяла Европа Подарък

http://obiavidnes.com/obiava/75197/moshtna-7-800mhz-gps-navigaciya--sennik--kalyf--posledni-karti--4gb--oshte-poda

НАЙ-МОЩНАТА Gps Навигация 5" Atlas6 800mhz RAM:256Mb ROM:8GB + Последни Карти
Вземете най-мощната навигация на българския пазар Atlas6 800Mhz с два пъти повече РАМ:256MB и РОМ:8GB
НАВИГАЦИЯТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА КАМИОНИ И КОЛИ
Има инсталиран:
ПОСЛЕДЕН НАВИГАЦИОНЕН СОФТУЕР.
-ПОСЛЕДНИ КАРТИ НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА
-МЕНЮ И ГЛАСОВА НАВИГАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА КАМЕРИ И ПОЛИЦЕЙСКИ ЗАСАДИ
-ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМИОНИ
-ПОДРОБЕН РЕЛЕФ
-3D СГРАДИ
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-КАМЕРИ ЗА СКОРОСТ
-POI- АВТОСЕРВИЗ, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ , БИЗНЕС, КАФЕ, БАР, КОМУНИКАЦИЯ, ЛЕТИЩЕ, МЕДИЦИНСКИ,
НАСТАНЯВАНЕ, ПАРКИНГ, ПОКУПКИ, РЕНТАКАР, РЕСТОРАНТ, СВОБОДНО ВРЕМЕ, СПОРТ, ТРАНСПОРТ,
ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ, ФИНАНСИ И ДР.
Технически характеристики:
Процесор: ATLAS6: 800MHz
Екран: 5" 800x480 LCD Сензорен екран
Операционна система: Windows CE 6.0
Оперативна памет: 256Mb DDR3
Памет: 8Gb вградена
FM предавател: 88Mhz - 108Mhz
Антена: Вградена високочувствителна
Батерия: Вградена литиево-йонна батерия 1200mAh)
GPS точност: до 1 метър
Размери: 13.5cm x 8.8cm x 1.0cm
Интерфейс:
Слот за карта памет: TF card, MicroSD
USB конектор: Mini USB
Стерео жак: стандартен
Възможности:
Поддържани видео формати: WMV9, XVID, MPEG2, Avi, WMV, MPG, MP4
Поддържани аудио формати: MP3, WMA, WAV
Поддържани графични формати: JPG, GIF, BMP, PNG
Поддържани текстови формати: Txt
Комплектът включва:
•
•
•
•
•
•

5" GPS Навигация HESPERUS
8Gb карта памет вградена
Зарядно за кола
USB кабел
Писалка
Навигационен софтуер + карти на България и цяла Европа Подарък

http://obiavidnes.com/obiava/75196/nay-moshtnata-gps-navigaciya-5-atlas6-800mhz--ram256mb-rom8gb--posledni-karti

Мощна 5" 800mhz Gps Навигация + Сенник + Калъф + Последни Карти + 4gb + Още Подаръци
Вземете последно поколение GPS Навигация с най-новия и мощен процесор MSTAR2531 800Mhz.
Два пъти повече производителност на същата цена.
НАВИГАЦИЯТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА КАМИОНИ И КОЛИ
МНОГО ЕКСТРИ И ПОДАРЪЦИ:
1.Зарядно за 220V (подарък)
2.Сенник (подарък)
3.Калъф (подарък)
4.4GB карта памет вградена (подарък)
5.Писалка (подарък)
6.ПОСЛЕДЕН НАВИГАЦИОНЕН СОФТУЕР. (подарък)
-ПОСЛЕДНИ КАРТИ НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА
-МЕНЮ И ГЛАСОВА НАВИГАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА КАМЕРИ И ПОЛИЦЕЙСКИ ЗАСАДИ

Страница 40/111

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.01.2014

-ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМИОНИ
-ПОДРОБЕН РЕЛЕФ
-3D СГРАДИ
-КАМЕРИ ЗА СКОРОСТ
-POI- АВТОСЕРВИЗ, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ , БИЗНЕС, КАФЕ, БАР, КОМУНИКАЦИЯ, ЛЕТИЩЕ, МЕДИЦИНСКИ,
НАСТАНЯВАНЕ, ПАРКИНГ, ПОКУПКИ, РЕНТАКАР, РЕСТОРАНТ, СВОБОДНО ВРЕМЕ, СПОРТ, ТРАНСПОРТ,
ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ, ФИНАНСИ И ДР.
Технически характеристики:
Процесор: Mstar MSB2531: 800MHz ARM9 + GPS BaseBand + Coprocessor + 3D Graphics Accelerator
Екран: 5" LCD Сензорен екран
Операционна система: Windows CE 6.0
Оперативна памет: 128Mb DDR3
Памет: 4Gb вградена
FM предавател: 88Mhz - 108Mhz
Антена: Вградена високочувствителна
Батерия: Вградена литиево-йонна батерия 1200mAh)
GPS точност: до 1 метър
Размери: 13.5cm x 8.8cm x 1.0cm
Интерфейс:
Слот за карта памет: TF card, MicroSD
USB конектор: Mini USB
Стерео жак: стандартен
Възможности:
Поддържани видео формати: WMV9, XVID, MPEG2, Avi, WMV, MPG, MP4
Поддържани аудио формати: MP3, WMA, WAV
Поддържани графични формати: JPG, GIF, BMP, PNG
Поддържани текстови формати: Txt
Комплектът включва:
• 5" GPS Навигация HESPERUS Hi-52
• 4Gb карта памет вградена
• Сенник
• Велурен калъф
• Вакум стойка за кола
• Зарядно за кола
• Зарядно за 220V
• USB кабел
• Писалка
• Навигационен софтуер + карти на България и цяла Европа Подарък
http://obiavidnes.com/obiava/75195/moshtna-5-800mhz-gps-navigaciya--sennik--kalyf--posledni-karti--4gb--oshte-poda

Мощна 5" 800mhz Gps Навигация + Сенник + Калъф + Последни Карти + 4gb + Още Подаръци
Вземете последно поколение GPS Навигация с най-новия и мощен процесор MSTAR2531 800Mhz.
Два пъти повече производителност на същата цена.
НАВИГАЦИЯТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА КАМИОНИ И КОЛИ
МНОГО ЕКСТРИ И ПОДАРЪЦИ:
1.Зарядно за 220V (подарък)
2.Сенник (подарък)
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3.Калъф (подарък)
4.4GB карта памет вградена (подарък)
5.Писалка (подарък)
6.ПОСЛЕДЕН НАВИГАЦИОНЕН СОФТУЕР (подарък)
-ПОСЛЕДНИ КАРТИ НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА
-МЕНЮ И ГЛАСОВА НАВИГАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА КАМЕРИ И ПОЛИЦЕЙСКИ ЗАСАДИ
-ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМИОНИ
-ПОДРОБЕН РЕЛЕФ
-3D СГРАДИ
-КАМЕРИ ЗА СКОРОСТ
-POI- АВТОСЕРВИЗ, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ , БИЗНЕС, КАФЕ, БАР, КОМУНИКАЦИЯ, ЛЕТИЩЕ, МЕДИЦИНСКИ,
НАСТАНЯВАНЕ, ПАРКИНГ, ПОКУПКИ, РЕНТАКАР, РЕСТОРАНТ, СВОБОДНО ВРЕМЕ, СПОРТ, ТРАНСПОРТ,
ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ, ФИНАНСИ И ДР.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Процесор: Mstar MSB2531: 800MHz ARM9 + GPS BaseBand + Coprocessor + 3D Graphics Accelerator
Екран: 5" LCD Сензорен екран
Операционна система: Windows CE 6.0
Оперативна памет: 128Mb DDR3
Памет: 4Gb вградена
FM предавател: 88Mhz - 108Mhz
Антена: Вградена високочувствителна
Батерия: Вградена литиево-йонна батерия 1200mAh)
GPS точност: до 1 метър
Размери: 13.5cm x 8.8cm x 1.0cm
Интерфейс:
Слот за карта памет: TF card, MicroSD
USB конектор: Mini USB
Стерео жак: стандартен
Възможности:
Поддържани видео формати: WMV9, XVID, MPEG2, Avi, WMV, MPG, MP4
Поддържани аудио формати: MP3, WMA, WAV
Поддържани графични формати: JPG, GIF, BMP, PNG
Поддържани текстови формати: Txt
Комплектът включва:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5" GPS Навигация HESPERUS Hi-51
4Gb карта памет вградена
Сенник
Велурен калъф
Вакум стойка за кола
Зарядно за кола
Зарядно за 220V
USB кабел
Писалка
Навигационен софтуер + карти на България и цяла Европа

http://obiavidnes.com/obiava/75194/moshtna-5-800mhz-gps-navigaciya--sennik--kalyf--posledni-karti--4gb--oshte-poda

Мощна 4.3" 800mhz Gps Навигация + Сенник + Калъф + Последни Карти + 4gb + Още Подаръци
Вземете последно поколение GPS Навигация с най-новия и мощен процесор MSTAR2531 800Mhz.
Два пъти повече производителност на същата цена.
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НАВИГАЦИЯТА Е ПОДХОДЯЩА ЗА КАМИОНИ И КОЛИ
1.Зарядно за 220V (подарък)
2.Сенник (подарък)
3.Калъф (подарък)
4.4GB карта памет вградена (подарък)
5.Писалка (подарък)
6.ПОСЛЕДЕН НАВИГАЦИОНЕН СОФТУЕР (подарък)
-ПОСЛЕДНИ КАРТИ НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПА
-МЕНЮ И ГЛАСОВА НАВИГАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА КАМЕРИ И ПОЛИЦЕЙСКИ ЗАСАДИ
-ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАМИОНИ
-ПОДРОБЕН РЕЛЕФ
-3D СГРАДИ
-КАМЕРИ ЗА СКОРОСТ
-POI- АВТОСЕРВИЗ, БЕНЗИНОСТАНЦИЯ , БИЗНЕС, КАФЕ, БАР, КОМУНИКАЦИЯ, ЛЕТИЩЕ, МЕДИЦИНСКИ,
НАСТАНЯВАНЕ, ПАРКИНГ, ПОКУПКИ, РЕНТАКАР, РЕСТОРАНТ, СВОБОДНО ВРЕМЕ, СПОРТ, ТРАНСПОРТ,
ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ, ФИНАНСИ И ДР.
Технически характеристики:
Процесор: Mstar MSB2531: 800MHz ARM9 + GPS BaseBand + Coprocessor + 3D Graphics Accelerator
Екран: 4.3" LCD Сензорен екран 480 x 272 пиксела
Операционна система: Windows CE 6.0
Оперативна памет: 128Mb DDR3
Памет: 4Gb вградена
FM предавател: 88Mhz - 108Mhz
Антена: Вградена високочувствителна антена
Батерия: Вградена литиево-йонна батерия 950mAh)
GPS точност: до 1 метър
Размери: 12.0cm x 8.1cm x 1.0cm
Интерфейс:
Слот за карта памет: TF card, MicroSD
USB конектор: Mini USB
Стерео жак: стандартен
Възможности
Поддържани видео формати: WMV9, XVID, MPEG2, Avi, WMV, MPG, MP4
Поддържани аудио формати: MP3, WMA, WAV
Поддържани графични формати: JPG, GIF, BMP, PNG
Поддържани текстови формати: Txt
Комплектът включва:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4.3" GPS Навигация HESPERUS Hi-43
4Gb карта памет вградена
Сенник
Велурен калъф
Вакум стойка за кола
Зарядно за кола
Зарядно за 220V
USB кабел
Писалка
Навигационен софтуер + карти на България и цяла Европа

http://obiavidnes.com/obiava/75193/moshtna-43-800mhz-gps-navigaciya--sennik--kalyf--posledni-karti--4gb--oshte-po
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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/75192/30-50-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den---nauchi-kak-se-pecheli-ot-doma-

Moщен Четириядрен Таблет 7"hd Таблет(1024x600)+рам:1gb+rom:8gb+hdmi+2 Камери+android
4.2+bg Меню
MOЩЕН ЧЕТИРИЯДРЕН ТАБЛЕТ 7"HD ТАБЛЕТ(1024x600) + РАМ:1GB + ROM:8GB + HDMI + 2 КАМЕРИ + BG МЕНЮ
ТАБЛЕТА Е С МОЩЕН ЧЕТИРИЯДРЕН ПРОЦЕСОР С ПОВЕЧЕ RAM:1GB И ROM:8Gb НА НЕВЕРОЯТНА ЦЕНА
ВИСОКА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕКРАНА: 1024x600 пиксела.
Мощен процесор - ЧЕТИРИЯДРЕН АТМ7029 1300Mhz подходящ за всякакъв вид дейности и игри.
Мощен графичен процесор - GC1000+MP Graphic Engine
HD Екран - Екрана е с фисока резолюция 1024 x 600 пиксела
HDMI - цифров изход за телевизор
КАПАЦИТИВЕН МУЛТИТОЧКОВ ЕКРАН - за по лесна работа.
ИНТЕРНЕТ WIFI b/g/n (сърфирай свободно в мрежата)
ДВЕ КАМЕРИ - за снимки и за видео чат
G-Sensor - екрана се завърта в 4 посоки автоматично
SUPER HD 2160p - Плейват се и филми с висока резолюция
БЪЛГАРСКО МЕНЮ
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
CPU: QUAD CORE АТМ7029 1300Mhz
Screen: 7.0",TFT,Capacitive MultiTouch Screen,1024x600 Pixels
Operating System: Google Android 4.1.1
RAM: 1Gb
Battery: Built-in Lithium battery (3200mAh)
Wireless Connection: WIFI 802.11 b/g/n
G-Sensor: Four way
Camera: 2Mp
Card slot: TF card, MicroSD
Audio: Built in stereo speakers/Built in Microphone
Software: Youtube/Facebook/Twitter/MSN/Android market/Skype/Google Mail/Google maps/Office
Video Formats: AVI/RM/RMVB/MKV/WMV/MOV/MP4/DAT/PMP/MPEG/MPG/FLV/ASF/TS/TP/3GP/MPG
Audio Formats: MP3/FLAC/APE/WAV
Picture Browse JPG/GIF/BMP/PNG
E-book Read: WORD/EXCEL/PPT/PDF/TXT/CHM/HTML
Languages: multi language + български език
КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА:
1. 7" TABLET
2. Зарядно за вкъщи
3. USB кабел
4. Ръководство
ДОСТАВКА:
• За Пловдив лично или с куриер.
• За страната пращам по куриер с наложен платеж за сметка на купувача.
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http://obiavidnes.com/obiava/75191/moshten-chetiriyadren-tablet-7hd-tablet1024x600ram1gbrom8gbhdmi2-kameriand

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/75190/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/75189/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

9.2"hd(1024x600) Двуядрен Таблет+капацитивен Екран+hdmi+2 Камери+android 4.2+bg Меню
9" HD ЕКРАН(1024x600) - Има добър и чувствителен 5 точков капацитивен мултитъч екран.
Мощен двуядрен процесор А20 - подходящ за всякакъв вид дейности и игри.
Мощен графичен процесор - Mali 400MP
HDMI - цифров изход за телевизор
КАПАЦИТИВЕН МУЛТИТОЧКОВ ЕКРАН - за по лесна работа.
ИНТЕРНЕТ WIFI b/g/n (сърфирай свободно в мрежата)
ДВЕ КАМЕРИ - за снимки и за видео чат
G-Sensor - екрана се завърта в 4 посоки автоматично
SUPER HD 2160p - Плейват се и филми с висока резолюция
Батерия - мощна батерия 5000mAh издържа над 4 часа в рижим на видео
Android 4.2.2 поддържа FLASH И БЪЛГАРСКО МЕНЮ
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
CPU: A20 Dual Core
Screen: 9.0",TFT,Capacitive MultiTouch Screen,1024x600 Pixels
Operating System: Google Android 4.2
RAM: 512Mb
ROM: 8GB
Battery: Built-in Lithium battery (5000mAh)
Wireless Connection: WIFI 802.11 b/g/n
G-Sensor: Four way
Camera: dual camera
Card slot: TF card, MicroSD
Audio: Built in stereo speakers/Built in Microphone
Software: Youtube/Facebook/Twitter/MSN/Android market/Skype/Google Mail/Google maps/Office
Video Formats: AVI/RM/RMVB/MKV/WMV/MOV/MP4/DAT/PMP/MPEG/MPG/FLV/ASF/TS/TP/3GP/MPG
Audio Formats: MP3/FLAC/APE/WAV
Picture Browse JPG/GIF/BMP/PNG
E-book Read: WORD/EXCEL/PPT/PDF/TXT/CHM/HTML
Languages: multi language + български език
КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА:
1. 9" TABLET
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2. Зарядно за вкъщи
3. Преходник microUSB към USB (подарък)
4. USB кабел
5. Ръководство
ДОСТАВКА:
• За Пловдив лично или с куриер.
• За страната пращам по куриер с наложен платеж за сметка на купувача.
http://obiavidnes.com/obiava/75188/92hd1024x600-dvuyadren-tabletkapacitiven-ekranhdmi2-kameriandroid-42bg-

НОВ 7" ТАБЛЕТ ВСИЧКИ ЕКСТРИ + GPS + GSM + 3G + 2SIM + BLUETOOTH + FM радио +
DVR + 2 КАМЕРИ + ДВУЯДРЕН ПРОЦЕСОР
7" - Има добър и чувствителен 5 точков капацитивен мултитъч екран.
7" Таблет Всички Екстри+gps+gsm+3g+2sim+bluetooth+fm радио+dvr+2 Камери+двуядрен Процесор

MT6577 - Мощен двуядрен процесор
GPS - може да се използва като навигация с последен софтуер
GSM - има слот за 2 СИМ карти може да се провеждат разговори
3G - може да се ползва високоскоростен интернет през SIM картата
ИНТЕРНЕТ WIFI b/g/n (сърфирай свободно в мрежата)
ДВЕ КАМЕРИ със светкавица - за снимки и за видео чат
DVR - можете да записвате докато го използвате като навигация
BLUETOOTH - по-лесния начин да прехвърлиш информация
FM радио - слушай любимото си радио
G-Sensor - екрана се завърта в 4 посоки автоматично
Батерия - мощна батерия 4000mAh издържа над 4 часа в рижим на видео
SUPER HD 2160p - Плейват се и филми с такава резолюция
ТАБЛЕТЪТ e със нова версия Android 4 поддържа FLASH
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
LCD 7 inch (800x480), WVGA capacitive multitouch screen
CPU: MT6577 1.2Ghz dual core
RAM: DDR3 512Mb
РОМ: 4Gb
Wireless Connection: WIFI 802.11 b/g/n
GPS function: supported
Battery: Built-in Lithium battery (4000mAh)
Card Port: TF card,Maximum 32Gb
G-Sensor: Four way
Operating System: Google Android 4
Audio: Built in stereo speakers/Built in Microphone
Software: Youtube/Facebook/Twitter/MSN/Android market/Skype/Google Mail/Google maps/Office
Video Formats: AVI/RM/RMVB/MKV/WMV/MOV/MP4/DAT/PMP/MPEG/MPG/FLV/ASF/TS/TP/3GP/MPG
Audio Formats: MP3/FLAC/APE/WAV
Picture Browse JPG/GIF/BMP/PNG
E-book Read: WORD/EXCEL/PPT/PDF/TXT/CHM/HTML
КОМПЛЕКТЪТ ВКЛЮЧВА:
1.7" TABLET GPS
2.4Gb вградена памет
3.Зарядно за вкъщи
4.USB кабел
5.Преходник нормално USB
6.Ръководство
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ДОСТАВКА:
• За Пловдив лично или с куриер.
• За страната пращам по куриер с наложен платеж за сметка на купувача.
http://obiavidnes.com/obiava/75187/nov-7-tablet-vsichki-ekstri--gps--gsm--3g--2sim--bluetooth--fm-radio--dvr

Самостоятелна стая под наем
Самостоятелна стая с кухня в центъра на Габрово 0895954803
http://obiavidnes.com/obiava/75185/samostoyatelna-staya-pod-naem

PC "Kaveri" +подарък игра "Battlefield 4"
PC "Kaveri" +подарък игра "Battlefield 4", четири-ядрен AMD A10 7700K 3.5GHz, 8GB DDR3 RAM, 1000GB HDD, DVDRW,
клавиатура & мишка, no OS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75090/pc-kaveri-podaryk-igra-battlefield-4

A10 7700K четири-ядрен (3.5/3.8 GHz
A10 7700K четири-ядрен (3.5/3.8 GHz, 4MB L2, AMD R7 GPU, 95W, FM2+) Black Edition
http://obiavidnes.com/obiava/75084/a10-7700k-chetiri-yadren-3538-ghz

A10 7850K четири-ядрен (3.7/4.0 GHz
A10 7850K четири-ядрен (3.7/4.0 GHz, 4MB L2, AMD R7 GPU, 95W, FM2+) Black Edition
http://obiavidnes.com/obiava/75083/a10-7850k-chetiri-yadren-3740-ghz

Haswell Celeron G1820 дву-ядрен (2.7 GHz
Haswell Celeron G1820 дву-ядрен (2.7 GHz, 2MB L3, 1.05GHz GPU, LGA1150) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/75080/haswell-celeron-g1820-dvu-yadren-27-ghz

Haswell Celeron G1830 дву-ядрен (2.8 GHz
Haswell Celeron G1830 дву-ядрен (2.8 GHz, 2MB L3, 1.05GHz GPU, LGA1150) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/75079/haswell-celeron-g1830-dvu-yadren-28-ghz

2GB DDR3 1600MHz
2GB DDR3 1600MHz, Geil
http://obiavidnes.com/obiava/75078/2gb-ddr3-1600mhz

4GB DDR3 1333Mhz
4GB DDR3 1333Mhz, GEIL
http://obiavidnes.com/obiava/75077/4gb-ddr3-1333mhz

4GB DDR3 1600MHz
4GB DDR3 1600MHz, Geil
http://obiavidnes.com/obiava/75076/4gb-ddr3-1600mhz

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
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издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/75179/detektivska-agenciya-foks--razkriva-i-dokazva-izneveri-izdirva-lica-spravki

2GB DDR3 1600MHz
2GB DDR3 1600MHz, Kingston HyperX Blu
http://obiavidnes.com/obiava/75062/2gb-ddr3-1600mhz

ASRock FM2A88X-ITX+
ASRock FM2A88X-ITX+, AMD A88X, FM2+, DDR3, PCI-E 3.0 (HDMI & DVI), SB7.1, Dual-Band WiFi 802.11n, Bluetooth 4.0,
Lan1000, 6xSATA RAID 6Gb/s 0,1,5,10, mSATA 6Gb/s, mini-ITX
http://obiavidnes.com/obiava/75053/asrock-fm2a88x-itx

Кана за жива и мъртва вода
Обикновената чешмяна вода е неутрална. Пълна е с примеси, като хлор, флуор, тежки метали, котлен камък
причинявщ камъни в бъбреците и жлъчката и много други заболявания. Като цяло водата по търбопроводите
разболява, отслабва имунната система. Хлорът в нея също, а освен това и подтиска и отслабва мозъчните
функции.
Какво прави електрическият активатор за ВОДА?
1. На електролитен принцип водата бива разделена от неутрална на жива и мъртва.
2. Живата Вода действа стимулиращо, тонизиращо и с възстановителни функции за човешкия организъм.
Жива вода за астма
Жива вода за простуди
Жива вода за опорно двигателната с-ма
Жива вода за дихателната с-ма
Жива вода за имунната с-ма
Жива вода за храносмилателната с-ма
Жива вода за ниско кръвно
Жива вода за съня
Жива вода за кръвоносната с-ма
Жива вода за тонуса
Жива вода за нервната с-ма
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Жива вода за идеална фигура
Жива вода киселините в стомаха
Жива вода за детоксикация
Мъртва вода за дезинфектант
Мъртва вода за високо кръвно
Мъртва вода за зъбобола
Мъртва вода за компреси
www.jivavoda.net
http://obiavidnes.com/obiava/75178/kana-za-jiva-i-myrtva-voda

"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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75177/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
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3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от400лв 700лв
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://superpc.site11.com
http://obiavidnes.com/obiava/75176/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 Пловдив от400лв 700лв
https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://superpc.site11.com
http://obiavidnes.com/obiava/75175/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/75174/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/75173/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

Препишете лесно с химикала с невидимо мастило
Препишете лесно на изпит с химикал с невидимо мастило. Открийте най-лесния и евтин начин да преписвате на изпит,
без да ви засекат.
Никой не подозира, че химикалът в ръката ви е всъщност решението на изпита и края на вашите притеснения!
При осветяване на невидимия текст написан с UV мастило, той става видим и ясно четлив за човешкото око. UV
светлината e трудно забележима от околните хора (учители, квестори).
- Препоръчително е, когато подготвяте пищовите си, да не натискате силно на листа, за да не остават видими
вдлъбнатини по него.
- Разпишете химикалката, за да тръгне нормално невидимото мастило.
- По възможност пишете на карирани листи, но може и на чисто бели такива.
- След като подготвите царските си пищови с помощта на невидимия химикал, извадете невидимия пълнител от
химикала и поставете обикновен син пълнител. На изпита само осветявате с UV лампата, която е разположена в
задната част на химикала и повтаряте вече написаното със син химикал. 100 % успех!
Промоционална цена за 4 химикала - 18 лв. (4,50 лв х 4 броя).
Цена: 7 лева /1 брой/
Обема, който може да изпишете с 1 химикал е от 45 до 50 страници.!!!
http://www.gadgetstore.ovo.bg
Skype: marti_1987
0883 33 88 92
http://obiavidnes.com/obiava/75172/prepishete-lesno-s-himikala-s-nevidimo-mastilo
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Стартират Курсове по ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК в Интер Алианс
Лицензираният Професионален център за Обучение “ИНТЕР АЛИАНС” Ви предлага специализирано обучение по
Италиански език за начинаещи и напреднали от І – ІII ниво в 80 yчебни часа.Високият стандарт в обучението ни е
осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна база.
Работи се по системата PROGETTO ITALIANO – изцяло съобразена със съвременните постижения на методиката по
чуждоезиково обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и
писменото владеене на езика. Възпроизвеждат се реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи способността
да се общува свободно. Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална
работа с всеки един курсист!
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с Вашите
възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от
сферата на професионалната Ви реализация. След всяко завършено ниво на обучение, центърът издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания,съгласно МОН.
За информация и записване: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики” №96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с/у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470, interalliance_stz@abv.bg, skype:
interalliance_stz, http://interalliancestz.alle.bg ,http://www.interalliance.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75171/startirat-kursove-po-italianski-ezik-v-inter-alians

общ.БЯЛА СЛАТИНА – гр.Бяла Слатина, с.Трнава, с.Попица, с.Бъркачево, с.Соколаре,
с.Бърдарски геран, с.Галиче и околните.
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в общ.БЯЛА СЛАТИНА – гр.Бяла Слатина, с.Трнава, с.Попица, с.Бъркачево, с.Соколаре,
с.Бърдарски геран, с.Галиче и околните.
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ!
Заплащане на място-пред Нотариус/Банка.
Изготвяне на всички документи необходими за бързо реализиране на сделката.
Коректно и бързо обслужване!
За контакт: 0878229309, 0889229309–Караиванов
0887512663 - Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/75170/obshtbyala-slatina--grbyala-slatina-strnava-spopica-sbyrkachevo-ssokolare

област ВЕЛИКО ТЪРНОВО- Купува ЗЕМ. ЗЕМИ - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в област ВЕЛИКО ТЪРНОВО- общ.Свищов, общ. Павликени, общ.Горна Оряховица, общ.
В.Търново, общ.Сухиндол, общ. Лясковец, общ.Полски Тръмбеш
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !!!
Заплащане веднага на място пред Нотариус/Банка.
Изготвяне на документи !
КОРЕКТНИ ОТНОШЕНИЯ!
За контакт: 0887512663-Петрова, 0878229309, 0889229309–Караиванов
http://obiavidnes.com/obiava/75169/oblast-veliko-tyrnovo--kupuva-zem-zemi---nay-visoki-ceni-

област ПЛЕВЕН–Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ-НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !!!
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в област ПЛЕВЕН–общ.Плевен, общ.Левски, общ.Пордим, общ.Белене, общ.Кнежа,
общ.Гулянци , общ.Долна Митрополия, общ.Долни Дъбник, общ.Искър, общ.Никопол, общ.Червен Бряг.
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !!!
Заплащане веднага на място пред Нотариус/Банка.
Изготвяне на документи !
Сделката се осъществява пред Нотариус!
КОРЕКТНИ ОТНОШЕНИЯ!
За контакт: 0887512663-Петрова, 0878229309 и 0889229309 –Караиванов
http://obiavidnes.com/obiava/75168/oblast-plevenkupuva-zemedelski--zemi-nay-visoki-ceni-

област ЛОВЕЧ – Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !!!!!!!!
Купува НИВИ, пасища, ливади, овощ.градини, лозя и ГОРИ в област ЛОВЕЧ - общ.Ловеч, общ.Летница, общ.Луковит,
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общ.Угърчин, общ.Троян
С НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ в областта!
Плащане на договорената сума пред Нотариус/Банка !
Изготвяме необходимите документи !
Сделката се осъществява пред Нотариус!
За контакт: 0889229309 и 0878229309–Караиванов
ОФИС -0887512663-Петрова
http://obiavidnes.com/obiava/75167/oblast-lovech---kupuva-zemedelski--zemi---nay-visoki-ceni-

Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в Северна България
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в обл.В.ТЪРНОВО, обл.ПЛЕВЕН, обл.ЛОВЕЧ, обл.ВРАЦА, общ.СЕВЛИЕВО!
НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ !
Заплащане веднага на място пред Нотариус/Банка.
Изготвяне на документи !
Сделката се осъществява пред Нотариус!
За контакт: 0887512663-Петрова
0878229309, 0889229309–Караиванов
Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
http://obiavidnes.com/obiava/75166/kupuva-zemedelski-zemi--v-severna-bylgariya

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/75165/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

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/75164/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/75163/sigurna-rabota

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
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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/75162/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/75161/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-екип от доказани професионалисти.
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Детективски Агенция Инкогнито работи на територията на цялата страна.
Предлага:
-разкриване и доказване на изневери
-издирване на лица
-прави компютърни наблюдения и проучвания
-съдействие при сделки с имоти - проверки
-Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
Предлаганите услуги са от Детективска Агенция Инкогнито,представляваща детективска агенция
на дискретно ниво и работеща само с професионалисти в тази област.Доверявайки се на Детективски
услуги от Инкогнито поверителността ви е гарантирана.
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/75160/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

"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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
Офертата е валидна за дружества ( АД , ЕАД , ООД , ЕООД и СЪБИРАТЕЛНИ ДРУЖЕСТВА ) от всички бизнес
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сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ ВТ
гр.Велико Търново
ул. Цанко Церковски №39
+359 884 57 80 53
+359 877 37 20 83
http://kupuvamefirmi.run-bg.com
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75159/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Разкриване на изневери - Агенция "СТАР" -0885350440
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/75158/razkrivane-na-izneveri---agenciya-star--0885350440

Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/66598/kyrtipochistva-izvozva-otpadycite-vik-i-dovyrshitelni-raboti-na-niski-ceni

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.
0888116420discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/75157/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
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и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/75156/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/75155/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

курс капитан 40 б.т.
Курс капитан 40 б.т. „международен сертификат от държавна агенция „Морска администрация” 0887536066
http://obiavidnes.com/obiava/75154/kurs-kapitan-40-bt

продава учебник на капитана
Учебник на капитана.навигация,морско дело,ветроходство,лоция,мерки против сблъскване на море.0887536066
http://obiavidnes.com/obiava/75153/prodava-uchebnik-na-kapitana

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/75152/30-50-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/75151/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/75150/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

бебешки обувки
Хвърлете един поглед на нашия интернет сайт продаващ бебешеки обувки ! Най-различни марки на изключителни цени
плюс гарантирано качество.
http://obiavidnes.com/obiava/75149/bebeshki-obuvki

*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 цени, гарантирано качество.
-майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване веднага.часно лице.0882551735
За контакт:
МАЙСТОР-ЧАСНО ЛИЦЕ
http://obiavidnes.com/obiava/75148/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

Транспортни услуги с бус
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/71976/transportni-uslugi-s-bus
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Транспортни услуги
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/72577/transportni--uslugi

Микрокредит до 15мин.!
Ако се нуждаете от пари назаем до заплата, вземете бърз онлайн кредит от M-money! Без поръчители и без обезпечение.
Кандидатствайте за потребителски кредит още сега! Одобрение до 15 минути.
За повече инфо посетете линка: http://www.adolini.com/2014/01/m-money.html
http://obiavidnes.com/obiava/75147/mikrokredit-do-15min

Предлагаме инкубатори за люпене на яйца
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/75146/predlagame-inkubatori-za-lyupene-na-yayca

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
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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/75145/detektivski-uslugi---chasten-detektiv-0888400413

Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/75144/detektivski-uslugi-ot-detektivska-agenciya-foks

"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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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 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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75143/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11.com
Пловдив от400лв 700лв https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/75142/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11.com
Пловдив от400лв 700лв https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/75141/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pro
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11.com
Пловдив от400лв 700лв https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/75140/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
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http://obiavidnes.com/obiava/75139/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/75138/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

Курсове за кандидат-студенти и матури
Курсове за кандидат-студенти и матури по български език и литература, математика, история, география, химия,
биология, английски, немски и италиански език.
Отлична методика на обучение, квалифицирани преподаватели с опит, малки групи или индивидуално (частни уроци),
висока успеваемост.
София – „Елина” - 986-69-66, 980-32-53, 0888-616-911.
За повече информация посетете: http://www.elina-av.com
http://obiavidnes.com/obiava/75137/kursove-za-kandidat-studenti-i-maturi

Ремонт на покриви, хидроизолации, топлоизолации, вътрешни ремонти, PVC мембрани,
безшевни улуци в цялата страна.
Строителна фирма Рус–Булстрой ЕООД извършва:
- Строителство, ремонт и хидроизолация на всички видове покриви – PVC и битумни мембрани, керемиди, ламарини,
улуци, водосточни тръби, воронки, бордове и комини, дървени конструкции, капандури, битумни керемиди.
- Саниране с автовишка, скеле или алпийски способ.
- Хидроизолация и топлоизолация на стени, основи, фундаменти, подземни съоръжения, мостове и виадукти.
- Строителни ремонти от всякакъв вид – зидане, мазилка, шпакловка, боядисване, фаянс и теракота.
- Безплатни огледи и изготвяне на оферти.
- Почистване и извозване на отпадъците до сметище.
- Високо качество.
- Ниски цени.
- Многогодишна гаранция.
Фирмата разполага с високо квалифицирани специалисти с многогодишен опит. Те имат постоянна готовност да
приемат и изпълнят поръчки за строително-монтажни дейности във всяка точка на България и чужбина, по всяко време.
За повече информация, посетете сайта ни.
>> GSM : 0898 432 248
>> Телефон/ Факс : 082 860 401
>> Mail : rus_bulstroi@abv.bg
>> Сайт : http://rus-bulstroi.com
http://obiavidnes.com/obiava/75136/remont-na-pokrivi-hidroizolacii-toploizolacii-vytreshni-remonti-pvc-membrani

Детективска агенция Авалон - 24ч. дискретни детективски услуги
Доказване на изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и …
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
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тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http;//avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/75135/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

Частни уроци по немски език
Частни уроци по немски език за 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас в София от Учебен център 6+ /тел.: 0894 850 660/.
Предлагаме индивидуален и групов формат до трима курсисти. Уроците по немски език от 2 до 4 клас се водят от
начален учител, от 5 до 10 – от гимназиален преподавател, а за 11 и 12 клас – от университетски или гимназиален
преподавател.
http://obiavidnes.com/obiava/75134/chastni-uroci-po-nemski-ezik

Езиково обучение за ученици от 5 до 7 клас
Учебен център Орбис предлага групово и индивидуално обучение за деца от 5 до 7 клас по английски, немски, италиански,
френски, испански и португалски език. Работи се с подходящи за възрастта езикови системи. В процеса на обучение се
развиват всички умения – слушане, четене с разбиране, говорене и писане. Заниманията се провеждат в удобно за
учениците и преподавателя време. Цена: 10 лв. на учебен час
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis-school.com
http://obiavidnes.com/obiava/75133/ezikovo-obuchenie-za-uchenici-ot-5-do-7-klas

Подготовка за кандидат-гимназисти
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по български език и математика за приемните изпити след 7-ми
клас. Подготовката е целогодишна в удобно за учениците и преподавателя време. Обучението включва преговор на
учебния материал, тренировъчни тестове и упражнения по формата на изпита, както и провеждане на пробни изпити.
Цена: 12 лева на учебен час. При двама курсисти 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/75132/podgotovka-za-kandidat-gimnazisti

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/75131/individualno-obuchenie

Езикови курсове
Учебен център Орбис организира вечерни, съботни и неделни курсове по италиански, френски, испански, португалски,
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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:
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/75130/ezikovi-kursove

ТЕТРАХИБ
ТЕТРАХИБ е шуменски животновъд с дейност развъждане на свине и угояване на кланични прасета. Работи на
територията на село Никола Козлево, в свинеферма. Тел.: 054800295.
http://obiavidnes.com/obiava/75128/tetrahib

Ники 2003 Никола Николов
Пшеница, слънчоглед, царевица предлага в област Велико Търново фирма Ники 2003 Никола Николов за селскостопански
нужди, фуражи за животновъдство. База в село Балканци, телефон 0887619834.
http://obiavidnes.com/obiava/75127/niki-2003-nikola-nikolov

МБАЛ Д-р Иван Селимински АД
МБАЛ Д-р Иван Селимински АД е най-старата болница в Област Сливен вече 130 години. Уредбата на здравното
заведение е съставена от четири блока: консултативно-диагностична част, стационарно отделение с 521 легла,
болнична аптека и административно-стопанска звено. Също така действащи са клинична лаборатория, блок за образна и
функционална диагностика, патологично отделение, блок съдебна медицина, отделение по хемодиализа, отделение по
трансфузионна хематология, спешно отделение и ТЕЛК. Адрес на болницата: гр. Сливен, бул. Христо Ботев 1, 0444 611
701, www.mbal.sliven.net.
http://obiavidnes.com/obiava/75126/mbal-d-r-ivan-seliminski-ad

Агенция за разкриване на изневери - 0988343490
етективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ!!!
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
http://obiavidnes.com/obiava/75124/agenciya-za-razkrivane-na-izneveri---0988343490

Страница 63/111

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.01.2014

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/75123/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/75122/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

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
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/75119/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101
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Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Подредете чантата си за секунди с Кenguru Кiipur:
Как ще ви помогне Кенгуру Кийпър?
събира над 70 предмета
модерен и стилен дизайн
получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг
подходящ за всеки тип чанта
за повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън
смяната на чантите става за секунди
идеален подарък за всяка жена
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/75118/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

Магнитни наколенки Др. Ливайн
Магнитни наколенки Др. Ливайн:
*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва:
2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/75117/magnitni-nakolenki--dr-livayn

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

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

Валяка за боядисване Paint Runner Пейнт Ранър смесва и разпределя боята с прецизността на машина,
равномерно и без усилие от Ваша страна
По време на боядисването няма да капе никаква боя! Боята е в контейнера,
Вие просто го движите напред-назад за гладко и равномерно боядисване.
Перфектни резултати всеки път без мръсотия и суматоха!
Paint Roller Runner може да побере до 1 литър боя и се покрива за 10 минути,
до 17 квадратни метра от стената. Патентованата система плат и разпространение осигурява
равномерно покритие на всички повърхности.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.gabimarket.com
http://obiavidnes.com/obiava/75116/peynt-roler--komplekt-valyaci-za-byrzo-boyadisvane

Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт
подочистачка

зуум,

Масажори,Виброколани,Електрическа

Целутрон,Йонизатори,ДЕТОКСИКАТОР,Пейнт зуум,
Масажори,Виброколани,Електрическа подочистачка
ДЕТОКСИКАТОРИ 178- 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
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/75115/yonizatoridetoksikatorpeynt-zuum-masajorivibrokolanielektricheska-podochistach
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Директория за статии
В сайта можете да разберете наистина най-интересното от онлайн маркетинг средите технката и компютрите.
Следете блог ани за да получите и промоция при оптимизация на сайтове,
http://obiavidnes.com/obiava/75114/direktoriya-za-statii

Бодибилдинг с BG-Fitness.com
Bg-fitness.com е онлайн магазин, в който се предлагат различни видове хранителни добавки, сред които креатин,
изключително търсените протеини, глутамин и едни от най-използваните хранителни добавки, за които има и много
положителни отзиви и коментари по отношение на действието, което оказват - това се отнася за продуктите,
известни като аминокиселини.
http://obiavidnes.com/obiava/75108/bodibilding-s-bg-fitnesscom

A4Tech KM-72620
A4Tech KM-72620, комплект клавиатура & мишка, черни, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74980/a4tech-km-72620

Razer Tartarus
Razer Tartarus, 25 програмируеми бутона с макро функция, светеща, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74979/razer-tartarus

Samsung SE-208DB
Samsung SE-208DB, мострена бройка, външна, Slim, черна, USB3.0
http://obiavidnes.com/obiava/74976/samsung-se-208db

Захранване за преносими компютри HP/Compaq 18.5V/3.5A/65W
Захранване за преносими компютри HP/Compaq 18.5V/3.5A/65W, жак 4.8x1.7, заместител
http://obiavidnes.com/obiava/74975/zahranvane-za-prenosimi-kompyutri-hpcompaq-185v35a65w

Сео оптимизация
Optimizirai.me е един от най-старите SEO блогове в България. Само сега предлагаме уникални оферти за оптимизация.
Изработка на индивидулна оферта а SEO за всеки наш заинтересован клиент. Гарантираме добри позиции в търсачките
и повече трафик към вашия сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/75107/seo-optimizaciya

Военна логистика
При прикачването на ремаркета или трейлъри естествено се отваря огромно пространство за товар. Все пак
превозното средство не може да се удължава до безкрайност. Максимално допустимата дължина в EU е 18,75 m. Но
това правило има и много изключения. Така например в множество страни от ЕС е позволено използването на Ecocombi
или комбинация от по-дълги и по-тежки товарни автомобили. Намерете подходящите услуги за вас при Paskalevi.com!
http://obiavidnes.com/obiava/75106/voenna-logistika

Пицария Geppy - Студенски Град
Пицария Гепи, вдъхновяваща идея почерпена от най-добрите традиции в обслужването и качественото приготвяне на
храна.
Модерният и приятен интериор с 50 места плюс 70 (за топлите летни дни) предразполага към отпускащо похапване и
приятен разговор.
София, кв. Студентски град, ул. Акад. Борис Стефанов №13
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Телефон за резервации:
08999 GEPPY, 08999 43779, 02/ 417 32 76
http://geppy-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/75105/picariya-geppy---studenski-grad

Пицария Geppy - Студенски Град
Пицария Гепи, вдъхновяваща идея почерпена от най-добрите традиции в обслужването и качественото приготвяне на
храна.
Модерният и приятен интериор с 50 места плюс 70 (за топлите летни дни) предразполага към отпускащо похапване и
приятен разговор.
София, кв. Студентски град, ул. Акад. Борис Стефанов №13
Телефон за резервации:
08999 GEPPY, 08999 43779, 02/ 417 32 76
http://geppy-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/75104/picariya-geppy---studenski-grad

Раница Caselogic WMBP115
Раница Caselogic WMBP115, Anthracite, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/74973/ranica-caselogic-wmbp115

ПАЛАВА БРЮНЕТКА
60 ЛЕВА НА ЧАС СТАНДАРТЕН И ФРЕНСКА,ФРЕНСКАТА МОЖЕ С ИЛИ БЕЗ ПРЕЗЕРВАТИВ СВАРШВАНЕ В УСТА
ИЛИ ПО ТЯЛОТО.ПРЛАГАМ И АНАЛЕН СЕКС 100 ЛЕВА А ЧАС. РАЗПОЛОГАМ С ТЕРЕН.
http://obiavidnes.com/obiava/75103/palava-bryunetka

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/75102/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/75101/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/75100/nabirame-uchastnici-za-internet-proekt
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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/75099/sigurna-rabota

Слушалки Razer Kraken 7.1
Слушалки Razer Kraken 7.1, черни, микрофон, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74966/slushalki-razer-kraken-71

ДЮЗИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ НА МЕТАЛНИ ИЗДЕЛИЯ
Предлагам твърдосплавни и диамантени изтеглящи дюзи за производство /изтегляне/ на метални изделия: стоманени
телове, телове от припои, заваръчни електроди, медни и алуминиеви проводници, метални нишки от месинг, сребро,
злато, платина, волфрам, молибден и др.-техническа помощ за оптимален избор, осигурен ремонт на дюзите
http://obiavidnes.com/obiava/75098/dyuzi-za-izteglyane-na-metalni-izdeliya

Директория за статии
Директорията за статии е един от най-евтините и лесни похвати за маркетинг и оптимизация на сайтове. Тези
директории са част от така наречения артикъл маркетинг, който е неделима част от онлайн маркетинга.
http://obiavidnes.com/obiava/75097/direktoriya-za-statii

ДЮЗИ ЗА ИЗПРАВЯНЕ НА ТЕЛОВЕ И АРМАТУРНА СТОМАНА
Предлагам износоустойчиви твърдосплавни дюзи от волфрамов карбид /видия/ предназначени за изправящи дюзи на
изправно-отрезни машини за изправяне и разкрояване на арматурна стомана и стоманени телове. Дюзите изработвам в
пълно съответствие с техническите изисквания на потребителя и съобразно спецификата на наличното производствено
оборудване с цел лесен монтаж и безпробелмно оптимално функциониране
http://obiavidnes.com/obiava/75096/dyuzi-za-izpravyane-na-telove-i-armaturna-stomana

Хранителни добавки от MonsterNutritions.com
MonsterNutritions.com е онлайн магазин, в който се предлагат различни видове хранителни добавки, сред които креатин,
изключително търсените протеини, глутамин и едни от най-използваните хранителни добавки, за които има и много
положителни отзиви и коментари по отношение на действието, което оказват - това се отнася за продуктите,
известни като аминокиселини.
http://obiavidnes.com/obiava/75095/hranitelni-dobavki-ot-monsternutritionscom

Чанта за проектор HAMA "Sportsline" M (101065)
Чанта за проектор HAMA "Sportsline" M (101065)
http://obiavidnes.com/obiava/75010/chanta-za-proektor-hama-sportsline-m-101065

Kурс по аржентинско танго за абсолютно начинаещи в София.
Kурс по аржентинско танго за абсолютно начинаещи в София.
Курсът започва на 11 февруари 2014 г. Уроците по аржентинско танго се провеждат всеки вторник и четвъртък от
20:30 ч. до 22:00 ч. в Зала 1 на бул. Дондуков 11 в София. Не е нужно да идвате по двойки! Всички желаещи са добре
дошли! За записване: тел 0878 329556. За повече информация: www.tangoporta.eu или facebook: Tango Porta.
Заповядайте
http://obiavidnes.com/obiava/75094/kurs-po-arjentinsko-tango-za-absolyutno-nachinaeshti--v-sofiya
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PC "Kaveri Pro" +подарък игра "Battlefield 4"
PC "Kaveri Pro" +подарък игра "Battlefield 4", четири-ядрен AMD A10 7850K 3.7GHz, 16GB DDR3 RAM, 1000GB HDD,
DVDRW, клавиатура & мишка, no OS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75093/pc-kaveri-pro-podaryk-igra-battlefield-4

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/75092/detektivski-uslugi-ot-chasten-detektiv-ivan-ivanov--iznevyarata-i-predatelstvoto

Детективск
Детективски услуги от Детективска агенция Фокс
Предлаганите Детективски услуги са
с гарантирана поверителност!
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация и др.
Извършваме ефективни детективски услуги в София, Пловдив, Варна,Бургас
Русе, Плевен, Хасково, Пазарджик, Благоевград, Перник, Стара Загора
и др. населени места в България, а и в чужбина.
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
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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/75091/detektivska-agenciya-foks-chastni-detektivi-plovdiv

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/75089/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/75088/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране
на сгради и Графичен дизайн.
3D визуализации на сгради и интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN Studio I-Pro 3D проектиране на сгради и Графичен
дизайн. Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
tel.0882870171 http://www.facebook.com/3DkoevDesign Индивидуален уникален дизайн за всеки интериор с професионална
визия
http://obiavidnes.com/obiava/75087/3d-vizualizacii-na-sgradi-i-interioren-dizayn-3dkoev-design-studio-i-pro-3d-proe

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pr
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11.com
Пловдив от400лв 700лв https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/75086/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio
3DKoev-Studio I-Pr
Видео заснемане Пловдив - сватби и тържества ,рождени дни и ,абитуриентски баловe Stidio 3DKoev-Studio I-Pro Най
изгодни цени дипломиран професионален оператор Работещ в ТV FULL HD Video GSM 0882870171 http://superpc.site11.com
Пловдив от400лв 700лв https://www.facebook.com/3dkoevstudio
http://obiavidnes.com/obiava/75085/video-zasnemane-plovdiv---svatbi-i-tyrjestva-rojdeni-dni-i-abiturientski-balov

Nutrilite Омега 3 от сьомга 90 капс. за сърце, онкология, висок холестерол, ** 50 лв. !
Nutrilite Омега 3 от сьомга 90 капс. за сърце, онкология, висок холестерол, псориазис.....
Хранителна добавка с рибено масло, съдържащо омега-3 мастни киселини. Риба, уловена от дълбоките, студени води на

Страница 71/111

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.01.2014

Атлантическия океан са богати на вид мастни киселини, известни като омега-3 киселини.
Омега 3 от сьомга :
* Мощно средство в борбата срещу рака, като профилактика и спиране разпространението на метастази.
* Укрепва нервната система и подпомага кръвната циркулация, снижава вредно действащия холестерин.
* Подпомага отпушването на кръвоносните съдове от налепи.
* Добро средство за лечение на екземи, псориазис, акне.
* Увеличава еластичността на хрущялната тъкан в ставите, препоръчва се при ревматизъм, болки в мускулите и
ставите.
* Понижава риска от сърдечни заболявания.
* Без изкуствени оцветители, аромати или консерванти
Потенциални потребители -Тези, които не се ядат храни, богати на омега-3 мастни киселини, като най-риба, морски
дарове, листни зеленчуци, рапично масло, соево масло и орехи
Прием : Една капсула дневно по време на хранене. Да не се превишава препоръчваната дневна доза. Съхранявайте
бутилката плътно затворена. Съхранявайте на хладно и сухо място.
Цена: 50 лв.
Разнообразни месечни промоции !
http://megashop-bg.com/objects.php?cid=6
0899 942 557
http://obiavidnes.com/obiava/75082/nutrilite-omega--3-ot-syomga-90-kaps-za-syrce-onkologiya-visok-holesterol--

Кана за жива и мъртва вода
Обикновената чешмяна вода е неутрална. Пълна е с примеси, като хлор, флуор, тежки метали, котлен камък
причинявщ камъни в бъбреците и жлъчката и много други заболявания. Като цяло водата по търбопроводите
разболява, отслабва имунната система. Хлорът в нея също, а освен това и подтиска и отслабва мозъчните
функции.
Какво прави електрическият активатор за ВОДА?
1. На електролитен принцип водата бива разделена от неутрална на жива и мъртва.
2. Живата Вода действа стимулиращо, тонизиращо и с възстановителни функции за човешкия организъм.
Жива вода за астма
Жива вода за простуди
Жива вода за опорно двигателната с-ма
Жива вода за дихателната с-ма
Жива вода за имунната с-ма
Жива вода за храносмилателната с-ма
Жива вода за ниско кръвно
Жива вода за съня
Жива вода за кръвоносната с-ма
Жива вода за тонуса
Жива вода за нервната с-ма
Жива вода за идеална фигура
Жива вода киселините в стомаха
Жива вода за детоксикация
Мъртва вода за дезинфектант
Мъртва вода за високо кръвно
Мъртва вода за зъбобола
Мъртва вода за компреси
http://obiavidnes.com/obiava/75081/kana-za-jiva-i-myrtva-voda

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/69985/sigurna-rabota

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
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/75075/kompresor-za-vyzduh---50-litra--220-leva

Бензинов двигател 7 конски сили - 220 лева
Вид – 4-ри тактов двигател с въздушно охлаждане, хоризонтален вал. Кубатура, cm3 - 208 Цилиндър, mm – 70х45 Степен
на компресия – 8.5 : 1 Мощност, hp/rpm – 7.0 / 3600 Максимален въртящ момент, kg.m – 1,5 / 2500 Стартиране – ръчно
Смазваща система L – 0.6 Резервоар L – 3.2 Тегло – 15 кг Габарити – 415х380х390Разгледайте 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/75074/benzinov-dvigatel-7-konski-sili---220-leva

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ВЪЖЕНА ЛЕБЕДКА ЗА ДЖИПОВЕ 12 V - 5450 кг. / 13 500 LB winch /
ТЕЛФЕРИ – ЦЕНА 590 лева
Предлагаме на Вашето внимание електрическа въжена лебедка за джипове. Сила на опън: 13 500 LB winch / 12 V - 5450 кг.
Електродвигател: Серийна намотка: 6.0 конски сили/4.5kw, (12v). Водач 4-Way ролков. Предавателно отношение на
редуктора: 265.2:1 (12V) Стоманено въже: диаметър 27 метра of 9.5 мм диаметър.Разгледайте 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/75073/elektricheska-vyjena-lebedka-za-djipove-12-v---5450-kg--13-500-lb-winch--telfe

Свободни работни места в Чехия
Работа в Чехия
Строителството
обща работа-3.5 е/ч,
кофражисти 4 е/ч
гипсо картон-5 е/ч
Топлоизолация-8 е. кв./м
Фаянс и теракота- 6 е/ч
Арматуристи- 6 е/чс,
Заварчици- 5 е/чс СО2, аргон 6 евро, електрод 4 евро
шпакловка 5 е/ч
Ел. Техници-заплата 1100 евро
ВиК- Полипропилен,полиетилен и PVC. Заплата 1100 евро.
Работа в завод за пластмасови бутилки- 700 евро завод на Шкода 680-880 евро.Шоколадова фабрика- 700 евро и др.
Работа в складове700-760 евро .Електрокаристи и мотокаристи 1100 евро
Осигурена квартира, тр. договор, осигуровки.
Заминаване веднага
0988978981- Атанасова
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ev_atanasova@abv.bg
skype ev_atanasova
http://obiavidnes.com/obiava/75072/svobodni-rabotni-mesta-v-chehiya

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.
0888116420discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/75070/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

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.
0888116420discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/75069/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.
0888116420discretdetectivebg@gmail.com
http://www.discrett.wix.com/discret
http://obiavidnes.com/obiava/75068/detektivska-agenciya-diskret-namerete-otgovorite-pri-nas

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.
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http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/75067/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.
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/75066/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/75065/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Терра Кредит - бързи кредити и изгодни застраховки!
Бързи потребителски кредити до 2000 лв. Ипотечни кредити до 100 000 лв. Изгодни застраховки Гражданска
отговорност и Автокаско!
http://obiavidnes.com/obiava/75064/terra-kredit---byrzi-krediti-i-izgodni-zastrahovki

Терра Кредит - По-бързият кредит!
Бързи потребителски кредити до 2000 лв. Кредит Пенсионер до 1000 лв. Ипотечни кредити до 100 000 лв. Без
наказателни такси при предсрочно погасяване. Одобрение до 1 час!
http://obiavidnes.com/obiava/75063/terra-kredit---po-byrziyat-kredit

"КУПУВАМЕ" ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.
"ИЗКУПУВАНЕ" НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА
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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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75061/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
*Офертата е валидна за кандидати, желаещи да се запишат за предстоящия сезон 2014 *
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*
•
o
o
o
o

Готвач( ки)
Заплата- 800-1000 Е;
Гръцки или Английски език - добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
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• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни
•
o
o
o
o

Бармани( ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o

Рецепционист(ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o
•
o
o
o
o

Камериер( ки)
Заплата- 550-600 Е;
Гръцки или Английски език - основно ниво;
Опит- препоръчителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Аниматор(ки) & Тийм лидери
Заплата- 600 - 800 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@slava7.bg;
• Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на
0876 59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/75060/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya

Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
*Офертата е валидна за кандидати, желаещи да се запишат за предстоящия сезон 2014 *
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*
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Готвач( ки)
Заплата- 800-1000 Е;
Гръцки или Английски език - добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни
•
o
o
o
o

Бармани( ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o

Рецепционист(ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o
•
o
o
o
o

Камериер( ки)
Заплата- 550-600 Е;
Гръцки или Английски език - основно ниво;
Опит- препоръчителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Аниматор(ки) & Тийм лидери
Заплата- 600 - 800 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@slava7.bg;
• Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на
0876 59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
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За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/75059/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya

Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
*Офертата е валидна за кандидати, желаещи да се запишат за предстоящия сезон 2014 *
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*
•
o
o
o
o

Готвач( ки)
Заплата- 800-1000 Е;
Гръцки или Английски език - добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни
•
o
o
o
o

Бармани( ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o

Рецепционист(ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o
•
o
o
o
o

Камериер( ки)
Заплата- 550-600 Е;
Гръцки или Английски език - основно ниво;
Опит- препоръчителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Аниматор(ки) & Тийм лидери
Заплата- 600 - 800 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;

Страница 79/111

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.01.2014

• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@slava7.bg;
• Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на
0876 59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/75058/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya

Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
*Офертата е валидна за кандидати, желаещи да се запишат за предстоящия сезон 2014 *
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*
•
o
o
o
o

Готвач( ки)
Заплата- 800-1000 Е;
Гръцки или Английски език - добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни
•
o
o
o
o

Бармани( ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o

Рецепционист(ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Камериер( ки)
o Заплата- 550-600 Е;
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Гръцки или Английски език - основно ниво;
Опит- препоръчителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Аниматор(ки) & Тийм лидери
Заплата- 600 - 800 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@slava7.bg;
• Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на
0876 59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/75057/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya

Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
*Офертата е валидна за кандидати, желаещи да се запишат за предстоящия сезон 2014 *
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*
•
o
o
o
o

Готвач( ки)
Заплата- 800-1000 Е;
Гръцки или Английски език - добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни
• Бармани( ки)
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Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o

Рецепционист(ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o
•
o
o
o
o

Камериер( ки)
Заплата- 550-600 Е;
Гръцки или Английски език - основно ниво;
Опит- препоръчителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Аниматор(ки) & Тийм лидери
Заплата- 600 - 800 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@slava7.bg;
• Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на
0876 59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/75056/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya

Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
*Офертата е валидна за кандидати, желаещи да се запишат за предстоящия сезон 2014 *
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*
•
o
o
o
o

Готвач( ки)
Заплата- 800-1000 Е;
Гръцки или Английски език - добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
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• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни
•
o
o
o
o

Бармани( ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o

Рецепционист(ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o
•
o
o
o
o

Камериер( ки)
Заплата- 550-600 Е;
Гръцки или Английски език - основно ниво;
Опит- препоръчителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Аниматор(ки) & Тийм лидери
Заплата- 600 - 800 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@slava7.bg;
• Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на
0876 59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;
ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/75055/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya
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Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
Цялостен хотелски персонал- Кипър & Гърция
*Офертата е валидна за кандидати, желаещи да се запишат за предстоящия сезон 2014 *
* Предстоящи интервюта 01 & 02 Февруари - София*
•
o
o
o
o

Готвач( ки)
Заплата- 800-1000 Е;
Гръцки или Английски език - добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

• Пом. готвач (ки)
o Заплата- 600- 700 Е;
o Гръцки или Английски език - основно ниво;
o Опит- препоръчителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
• Сервитьор(ки)
o Заплата- 600 – 650 Е +бакшиши;
o Английски език и/или Руски език- мн.добро ниво;
o Опит- задължителен;
o Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни
•
o
o
o
o

Бармани( ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o

Рецепционист(ки)
Заплата- 600 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво; ;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

•
o
o
o
o
•
o
o
o
o

Камериер( ки)
Заплата- 550-600 Е;
Гръцки или Английски език - основно ниво;
Опит- препоръчителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;
Аниматор(ки) & Тийм лидери
Заплата- 600 - 800 Е;
Английски език и/или Руски език - мн.добро ниво;
Опит- задължителен;
Заминавания- до 10 дни след одобрение от партньорите ни;

Общи параметри:
• Заплата- конкретното възнаграждение зависи от позицията и личните умения
• Храна- безплатна;
• Квартира- безплатна;
• Работен ден- 8-10 часа;
• Почивен ден- 1 седмично;
• Пол- мъже / жени;
Необходими документи:
• Подробно попълнена автобиография, бланката трябва да бъде изтеглена от сайта www.slava7.bg; 2 актуални ,
самостоятелни снимки- 1 в паспортен формат; 1 в цял ръст;
• Подготвената кандидатура следва да бъде изпратена на info@slava7.bg;
• Ако изпитвате затруднения при попълването на бланката, можете да се обърнете за съдействие към екипа ни, на
0876 59 27 27, или да погледнете образците, предоставени на сайта;
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ЩЕ СЕ ПРИЕМАТ САМО КАНДИДАТУРИ, КОИТО СА ПРИДРУЖЕНИ СЪС CV ИЗТЕГЛЕНО ОТ САЙТА НИ, НА
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК!
По Work&Travel, програми за стаж и културен обмен.
За да разберете повече информация за нашите програми не се колебайте да се свържете с нас чрез телефоните ни, или
на Facebook страницата ни. Екипът на Слава7 , ще отговори професионално на вашите въпроси.
Кандидатурите се разглеждат при стриктна конфиденциалност и според ЗЗЛД.
http://obiavidnes.com/obiava/75054/cyalosten-hotelski-personal--kipyr--gyrciya

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

*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 цени, гарантирано качество. -майстор с дългодишна практика в строителните услги.започване
веднага.часно лице.0882551735 За контакт: МАЙСТОР-ЧАСНО ЛИЦЕ Тел: 0882551735
Тел: 0882551735
http://obiavidnes.com/obiava/75050/0882551735--fini-shpaklovki--gipsova-shpaklovka--lateks--toploizolaciya--ob

14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad T440s (20AR001MBM)
14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad T440s (20AR001MBM), 3G, двуядрен Haswell Core i5 4300U 1.9/2.9 GHz, HD+ LED Display
(miniDP), 4GB, 128GB SSD, 2x USB3.0, Windows8 Pro, 1.58kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74924/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-t440s-20ar001mbm

15.6" (39.62 cm) Lenovo ThinkPad Edge E540 (20C60043BM)
15.6" (39.62 cm) Lenovo ThinkPad Edge E540 (20C60043BM), двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB, fingerprint, 2x USB3.0, DOS, 2.44kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74921/156-3962-cm-lenovo-thinkpad-edge-e540-20c60043bm

8" (20.32 cm) Toshiba Tablet WT8-A-102
8" (20.32 cm) Toshiba Tablet WT8-A-102, четириядрен Intel Atom Z3740 1.33 GHz, 2GB RAM, 32GB eMMC, 802.11n, bluetooth,
GPS, 2x camera, Windows 8.1, 445g., 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/75005/8-2032-cm-toshiba-tablet-wt8-a-102

Захранване 500W
Захранване 500W, refurbished
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http://obiavidnes.com/obiava/75004/zahranvane-500w

Захранване 550W
Захранване 550W, refurbished
http://obiavidnes.com/obiava/75002/zahranvane-550w

Земеделска земя купувам на изгодни цени за област Варна
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.
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/75046/zemedelska-zemya-kupuvam-na-izgodni-ceni-za-oblast-varna

Земеделска земя купувам.Цени в зависимост от района
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.
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/75045/zemedelska-zemya-kupuvamceni-v-zavisimost-ot-rayona

A4Tech Bloody R3
A4Tech Bloody R3, безжична, оптична (200-3200dpi), 7 програмируеми бутона, USB
http://obiavidnes.com/obiava/75001/a4tech-bloody-r3

A4Tech Bloody R7
A4Tech Bloody R7, безжична, оптична (200-3200dpi), 7 програмируеми бутона, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74999/a4tech-bloody-r7
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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/75044/detektivska-agenciya-hameleon--garantirana-anonimnostkorektnostprofesionaliz

A4Tech Bloody R8
A4Tech Bloody R8, безжична, оптична (200-3200dpi), 7 програмируеми бутона, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74992/a4tech-bloody-r8

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/75043/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Имате съмнения - 0877696928 - Детективска Агенция Инкогнито
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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/75042/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/75041/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

Детективск
Частна Детективска агенция-Фокс.
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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/75040/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-bansko-blagoevgrad-sandanski

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

Страница 89/111

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

19.01.2014

Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/75039/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi-plovdiv-pazardjikhaskovo

A4Tech D-60F-2
A4Tech D-60F-2, оптична (1000dpi), прибираем кабел, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74990/a4tech-d-60f-2

Инкубатори - автоматични, терморегулатор 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/75038/inkubatori---avtomatichni-termoregulator-s-pic-kontroler

Intending Zone - Зоната на възнамеряване по Wishpin
Заповядайте във вълшебната Зона на възнамеряването, където за 3 часа в четвъртък вечер ще се потопим в омаята на
невъзможните възможности, които изцеляват душата ни, преобразяват живота ни и ни карат да бъдем истински и
автентични каквито са мечтите, които ще започнем заедно да сбъдваме.

16 ЯНУАРИ - 19:15 ЧАСА
Прочете още по темата:
http://www.insighting.eu
http://www.hypnoza.org
http://obiavidnes.com/obiava/75037/intending-zone---zonata-na-vyznameryavane-po-wishpin

A4Tech N-360-2 Padless
A4Tech N-360-2 Padless, оптична (1000dpi), USB
http://obiavidnes.com/obiava/74987/a4tech-n-360-2-padless

"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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ , които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, кредитна задлъжнялост,
съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по
ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75036/kupuvame-eood-ood-ad-ead-i-sybiratelni-drujestva-sys-zadyljeniya-osvobojdav

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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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 !
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ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75035/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

"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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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http://obiavidnes.com/obiava/75034/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75033/pravna-kantora---tyrgovsko-pravo--kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdav

A4Tech V-Track N-321-1
A4Tech V-Track N-321-1, оптична (1000dpi), USB
http://obiavidnes.com/obiava/74985/a4tech-v-track-n-321-1

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ! ЗА ФИРМИ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА!!!
Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"-ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ-"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ
СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИРМАТА,ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА
СТРАНАТА.
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Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ СЪС НАС ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА НА ТЕЛЕФОН:
0897558320 0885017754 или на сайта ни http://kpd.ovo.bg/ за повече информация....!!!
http://obiavidnes.com/obiava/75032/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-za-firmi-ot-cyalata-strana

Правна Кантора"КОРЕКТ"-ТОП ОФЕРТА-КУПУВАМЕ ТЪРГОВСКИ И АКЦИОНЕРНИ
ДРУЖЕСТВА СЪС ФИНАНСОВИ ПРОБЛЕМИ!!!
Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"-ПРЕДЛАГАМЕ ПЕРФЕКТНО ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ-"ИЗКУПУВАМЕ" ФИРМИ
СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.ОСВОБОЖДАВАМЕ ВИ ОТ ФИРМАТА,ЮРИДИЧЕСКА,ФИНАНСОВА И СОЛИДАРНА
ОТГОВОРНОСТ ЗА 1 ЧАС.ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ФИРМИ ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА
СТРАНАТА.
Вписване на промени в обстоятелствата на дружество, продажба и изкупуване на дялове и акции.
Изготвяне на договори по Търговския закон и юридически консултации по търговски сделки.
Ако Вашата фирма има каквито и да било задължения, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за
ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към доставчици и други контрагенти, ние
сме Вашето РЕШЕНИЕ.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения, ново седалище и адресна регистрация.
Адвокатска Кантора"КОРЕКТ"
ЗА КОНТАКТИ СЪС НАС ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА НА ТЕЛЕФОН:
0897558320 0885017754 или на сайта ни http://kpd.ovo.bg/ за повече информация....!!!
http://obiavidnes.com/obiava/75031/pravna-kantorakorekt-top-oferta-kupuvame-tyrgovski-i-akcionerni-drujestva-sys-

Хидрофобен шперплат MEGAPLEX | НОВ
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
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-МИП ГРУП ООД
MIPGROUP LTD.
0896 699 099
www.mipgroup.eu
http://obiavidnes.com/obiava/75030/hidrofoben-shperplat-megaplex--nov

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по МАТЕМАТИКА
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по МАТЕМАТИКА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ 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 кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 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/75029/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-matematika

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ИСТОРИЯ
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ИСТОРИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ 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 кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 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/75028/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-istoriya

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ 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 кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
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СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/75027/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-bylgarski-ezik-i-literatura

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/75026/detektivska-agenciya-avalon---24ch-diskretni--detektivski-uslugi

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ГЕОГРАФИЯ
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ГЕОГРАФИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ 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 кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 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/75025/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-geografiya

"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.
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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.
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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 , 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 , които ще Ви предоставим ние !
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
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/75024/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БИОЛОГИЯ И ХИМИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БИОЛОГИЯ И
ХИМИЯ:
- Много достъпни цени с предвиден график по месеци за разсрочено плащане;
- Обучение в малка група;
- Осигурени учебни материали;
- Преподаване на целия материал за кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
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- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
http://obiavidnes.com/obiava/75023/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-biologiya-i-himiya

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ 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 кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 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/75022/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-bylgarski-ezik-i-literatura

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ИСТОРИЯ
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по ИСТОРИЯ
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ 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 кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 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/75021/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-istoriya

УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по МАТЕМАТИКА
УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ по МАТЕМАТИКА
Образователен център ИНТЕРЛОГОС предлага УСКОРЕНИ курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ 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 кандидатстване според изпитния формат на съответния ВУЗ;
- Запознаване с критериите за оценка;
- Проверка на писмени работи, домашни, задачи и тестове;
- 60 астрономически часа за работа с преподавател;
- 5 пробни тренинг изпита в допълнителни часове;
- записването е възможно по телефона.
СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ УСПЕЛИТЕ!
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http://obiavidnes.com/obiava/75020/uskoreni--kursove-za-kandidat-studenti-po-matematika

„Клас Олио” – олио от класа
Търговец на едро с рафинирани масла е КЛАС ОЛИО www.klasolio.com. Фирмата се намира в района на Добрич и
разполага със собствена база за обработка и изкупуване на маслодайни семена. С. Карапелит, ул. Втора 29, тел.: +359
882 660 800.
http://obiavidnes.com/obiava/75019/klas-olio--olio-ot-klasa

Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
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/75018/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane-s-profesionalna-precizn

Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Найсер Дайсер Кухненско ренде - помощник на всяка домакиня
Имате желание да зарадвате съпругата си?
Ето имате шанс като закупите от нашият артикул -кухненско ренде.
Какви са преимуществата на кухненското ренде Найсер Дайсер Плюс?
С Найсер Дайсер работите без сълзи, без дразнене и миризми
Nicer Dicer Plus реже лесно, бързо и без усилия
Изпитвате задоволство от резултатите при всяко ползване на кухненското ренде.
Найсер Дайсер предпазва ръцете от порязване.
Безопасен за деца
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Лесно режете всякакви видове плодове и зеленчуци с различни по големина форми.
Бързо и лесно нарязвате ситно зеленчуци, плодове, месо, сирене,.Може да се мие в миялна машина.Цена 59лв
1 Лесен и удобен за употреба от цялото семейство
2 Реже лесно, бързо и без усилия
3 Безопасен за деца
4 Предпазва ръцете от порязване
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/75017/nayser-dayser-kuhnensko-rende---pomoshtnik-na-vsyaka-domakinya

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
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/75016/ured-za-srebyrna-voda-volcano-dr-silver-101

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
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www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/75015/masajna-masajirashta-sedalka

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/70456/nay-byrzite-krediti--ot--500-do-1000-lv--samo-za-30-minuti

„Геомат 2” ЕООД
Фирма Геомат 2 ЕООД извършва продажба на водни помпи с различно предназначение. При нас ще откриете водни помпи
подходящи за водоснабдяване и отводняване. Търгуваме и с хидрофорни съдове с различен обем, полиетиленови резервоари
за вода, дренажни помпи от Италия. Във фирмения ни сайт ще откриете повече информация относно предлаганите
продукти.
http://obiavidnes.com/obiava/75014/geomat-2--eood

Курсове по счетоводство и планиране
„Двустранно счетоводство”, „Едностранно счетоводство”,„Оперативни счетоводители”,„Счетоводство
мениджъри”,„Счетоводство за самоосигуряващите се”,„Законните разходи на малките фирми”,„Как
предотвратявате измамите в счетоводството” и други.
Формат на обучението – дистанционно.
Академия ЕЛЕА - Център “WISDOM”
За подробности - www.elea.bg
и 0877 646 506, 0878 334 114
Ние правим счетоводството лесно и разбираемо за всички.

за
да

http://obiavidnes.com/obiava/75013/kursove-po-schetovodstvo-i-planirane

Искаш ли да разбереш от нас
„Как да разпределяш времето си”,„Че финансовата грамотност е необходимост без алтернатива”,„Как да изчистиш
речта си от паразитни думи”,„За тайните на успешното общуване”,„Как да се справиш със стреса”,„Как да станеш
богат човек”,„Да определиш и постигнеш целите си”,„Как освободиш творческото си мислене”, „Как се постига
емоционално равновесие” и др.
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/75012/iskash-li-da-razberesh-ot-nas

Ако не знаеш, научи от нас
„За практиката на хранителните добавки”,„За квантова медицина, диетология, билколечение и хранителни
добавки”,„Как да защитиш на личната си интелектуална собственост”,„За какво да внимаваш при постъпване на
работа”,„Къде са пропуските на шефа и какво негово може да стане твое”,„Какво да си вземеш от фирмата, когато
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напускаш или те уволнят”,„Как да се обличаш за офиса”,„Как да се държиш и възпитаваш детето си” и др.
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/75011/ako-ne-znaesh-nauchi-ot-nas

17.3" (43.94 cm) Asus X75VC-TY050 +подарък чанта
17.3" (43.94 cm) Asus X75VC-TY050 +подарък чанта, двуядрен Intel® Pentium® 2020M 2.4 GHz, HD+ LED Display &
GeForce GT 720M 2GB DDR3 (HDMI), 4GB, 750GB, USB3.0, no OS, 3.0kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/73786/173-4394-cm-asus-x75vc-ty050-podaryk-chanta

Практични и полезни обучения за бизнеса
„Тънкости при рекламирането в Интернет”,„Как да събираме информация за конкурентите и контрагентите”,„Какво
трябва да направим, когато напуска ключов служител”,„Безплатната реклама в Интернет”,„Комуникации и
етикет”,„Конфликти и управление на конфликтите в организацията”,„Кризисен PR за малкия и среден
бизнес”,„Невербални комуникации”, „Комуникацията и етикета в бизнеса”,„Ползите от дезинформацията”,„PR за
малкия и среден бизнес” и др.
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/75009/praktichni-i-polezni-obucheniya-za-biznesa

Специализирани обучения за мениджъри и предприемачи
„Разработване и управление на проекти”,„Защита на вътрешната делова информация и търговската
тайна”,„Управление на риска”,„Бизнес комуникации и кореспонденция” ,„Счетоводство за мениджъри”,„Как да
предотвратявате измамите в счетоводството”,„Финансова етика” 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/75008/specializirani-obucheniya-za-menidjyri-i-predpriemachi

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/75007/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
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и 0877 646 506, 0878 334 114
http://obiavidnes.com/obiava/75006/profesionalno-distancionno-obuchenie

Вентилатор 120mm
Вентилатор 120mm, Spire Air Force 120 (SP12025N7L3)
http://obiavidnes.com/obiava/74940/ventilator-120mm

ASRock 970 Pro3 R2.0
ASRock 970 Pro3 R2.0, AM3+/AM3 (up to 140W), AMD 970, DDR3, 2xPCI-E (CF), SB7.1, Lan1000, 6x SATA 6.0Gb/s RAID
0,1,5,10, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/74936/asrock-970-pro3-r20

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3537 (5397063476091) двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U
1.8/3.0 GHz
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron 3537 (5397063476091) двуядрен Haswell Intel® Core™ i7 4500U 1.8/3.0 GHz, HD LED Display
& AMD Radeon™ HD 8850M 2GB (HDMI), 8GB, 1TB, 2x USB3.0, Linux, 2.25kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74934/156-3962-cm-dell-inspiron-3537-5397063476091-dvuyadren-haswell-intel-core

14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad T440p (20AN000CBM)
14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad T440p (20AN000CBM), двуядрен Haswell Core i5 4200M 2.5/3.1 GHz, HD LED Display
(miniDP), 4GB, 16GB SSD & 500GB 7200rpm, 2x USB3.0, Windows8 Pro, 1.9kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74933/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-t440p-20an000cbm

14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad T440p (20AW0009BM)
14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad T440p (20AW0009BM), двуядрен Haswell Core i7 4600M 2.9/3.6 GHz, HD+ LED Display &
GeForce GT 730M 1GB (miniDP), 4GB, 500GB 7200rpm, 2x USB3.0, Windows8 Pro, 1.9kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74931/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-t440p-20aw0009bm

14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad T440s (20AQ0057BM)
14" (35.56 cm) Lenovo ThinkPad T440s (20AQ0057BM), 3G, двуядрен Haswell Core i7 4600M 2.9/3.6 GHz, FULL HD LED
Display (miniDP), 8GB, 256GB SSD, 2x USB3.0, Windows8 Pro, 1.58kg, 3г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/74929/14-3556-cm-lenovo-thinkpad-t440s-20aq0057bm

zBNVnbVGnBDFwqw
Best Site good looking промокод domalina
http://obiavidnes.com/obiava/75000/zbnvnbvgnbdfwqw

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/74998/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/74997/imate-symneniya---0877696928---detektivska-agenciya-inkognito

"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 !
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ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/74996/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-solidarna-otgovornost-za-1-chas

Частен Детектив Иван Иванов-Дет
Частна Детективска агенция-Фокс.
Дейността на детективска агенция Фокс се извършва
на територията на цяла България, напълно дискретно!
-Разкрива изневери,издирва личности
-фирмено разследване и бизнес проблеми,
-Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.
-Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
- и други...
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана от Детективска Агенция Фокс с
бивши служители на МВР и дългогодишен опит!
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://detective-bg.com
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Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“!
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/74995/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi

Детективск
Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги
предлагани от високо квалифицирани частни детективи,
които са бивши служители на МВР с дългогодишен професионален опит !!!
Нашата агенция е спечелила завидна репутация за най- добро доказателство,
благодарение на професионализма,бързината и достоверността на събраните доказателства!!!
Провеждаме поверително и дискретно разследване в личен и служебен
аспект на територията на цяла България.
Ние предлагаме пълен набор от детективски услуги
вижте повече на:http://detective-bg.com
"И не забравяйте,че не е най-важно, какво знаете, а какво може да докажете!"
Е-mail:fox@detectiv-bg.com
tel:0888400413 , 0897024504
http://obiavidnes.com/obiava/74994/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-100-uspevaemost-da-otkriete-i

Сткери ленти за калници и врати на BMW
Страничните ленти от този вид са с дължина 190.5 cm и широчина 11.4 cm, поставят се бързо и лесно; апликацията им е
НЕ перманентна.
http://obiavidnes.com/obiava/74991/stkeri-lenti-za-kalnici-i-vrati-na-bmw

LED Прожектори
Предлагаме широка гама фенери от най малките джобни фенерчета с променливо фокусно разстояние до големи
градински фенери с които можете да направите вашето градинско осветление неповторимо.
Също така тук можете да намерите богато разнообразие от LED Прожектори класически тип модели с датчици за
движение подходящи за охрана, преносими модели със стойка и вграден акумулатор.
http://obiavidnes.com/obiava/74989/led-projektori

Хладилен техник Пловдив
Извършва ремонт на всички видове хладилна техника.
- Хладилници
- Фризери
- Хладилни витрини
- Ледогенератори
- Хладилни камери
- Влагоуловители
- Хладилни млековани
С възможност да се осъществи на адреса на клиента. Ванко - 0888304712
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http://obiavidnes.com/obiava/74986/hladilen-tehnik-plovdiv

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/74984/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/74983/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/74981/sigurna-rabota

Инкубатори за люпене на яйца - изгодно
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/74978/inkubatori-za-lyupene-na-yayca---izgodno

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 !
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ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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 !
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
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
ОБАДЕТЕ НИ СЕ , НИЕ НЯМАМЕ РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВНИ ДНИ !
http://obiavidnes.com/obiava/74972/tyrgovsko-pravo---kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-solidarna-o

ДОБИВ И ОБРАБОТКА НА ГНАЙС АЧЕРА ООД – Ивайловград
Фирма “АЧЕРА” ООД е основана през 2007г. с основен предмет на дейност – добив и обработка на скално-облицовъчни
материали (гнайс). Обикновено гнайсът е съставен от фелдшпат, гранати, андалузит, кварц и слюда. Цветът на скалите
се определя от минералите, които съдържат. Гнайсовите плочи на “АЧЕРА” ООД са естествени, екологично чисти,
скални продукти. Те се добиват в собствената им кариера в голяма дълбочина, което говори за техните характерни
качества – нехлъзгаща се повърхност, висока здравина, издръжливи на атмосферните влияния и не поемат вода.
ИВАЙЛОВГРАДСКИ ГНАЙС
Гнайсовите плочи на “АЧЕРА” ООД се добиват в два цвята – сребристо-сив или златисто-бежов и се предлагат както
нарязани – с правилна (правоъгълна или квадратна) форма, така и с естествена форма – полигонални (ненарязани).
Гнайсът, който добиваме е в две основни цветови гами – златисто-кафяв или сребристо-сив. Предлага се в естествен вид
(полигонални плочи) и оформени плочи (квадратни или правоъгълни) с различни размери. Фирмата предлага и изработка
при поръчка на различни индивидуални размери. Камъкът е подходящ за външни и вътрешни подови настилки, стени ,
цокли, градини, паркове, камини и др.
“АЧЕРА” ООД извършва доставки в страната и чужбина, които се изпълняват винаги в срок и без компромис с
качеството и състоянието на продукта.
ПРЕДИМСТВА НА ГНАЙСА
• Устойчив на температурни промени
• Нехлъзгаща се повърхност
• Устойчив на износване
• Разнообразие от размери и дебелини и цветове
“АЧЕРА” ООД извършва доставки в страната и чужбина, които се изпълняват винаги в срок и без компромис с
качеството и състоянието на продукта.
ПРЕДИМСТВА НА ГНАЙСА.
За контакти: 0888 33 76 50, 042 62 10 98
гр. Ивайловград, с. Железино, местност Камъните
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e- mail:
info@acherа.bg
http://www.achera.bg
https://www.facebook.com/pages/Achera-LTD/1385038961710102
http://obiavidnes.com/obiava/74971/dobiv-i-obrabotka-na-gnays-achera-ood--ivaylovgrad

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/74970/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.
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/74969/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.
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http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888112075 - 0888135197 - 0897826784- Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/74968/detektivska-agenciya-ayaks-pravo-na-izbor-plovdiv-stara-zagora-yambol-haskovo-dimi

Nutrilite Омега 3 от сьомга 90 капс. за сърце, онкология, висок холестерол, ** 50 лв. !
Nutrilite Омега 3 от сьомга 90 капс. за сърце, онкология, висок холестерол, псориазис.....
Хранителна добавка с рибено масло, съдържащо омега-3 мастни киселини. Риба, уловена от дълбоките, студени води на
Атлантическия океан са богати на вид мастни киселини, известни като омега-3 киселини.
Омега 3 от сьомга :
* Мощно средство в борбата срещу рака, като профилактика и спиране разпространението на метастази.
* Укрепва нервната система и подпомага кръвната циркулация, снижава вредно действащия холестерин.
* Подпомага отпушването на кръвоносните съдове от налепи.
* Добро средство за лечение на екземи, псориазис, акне.
* Увеличава еластичността на хрущялната тъкан в ставите, препоръчва се при ревматизъм, болки в мускулите и
ставите.
* Понижава риска от сърдечни заболявания.
* Без изкуствени оцветители, аромати или консерванти
Потенциални потребители -Тези, които не се ядат храни, богати на омега-3 мастни киселини, като най-риба, морски
дарове, листни зеленчуци, рапично масло, соево масло и орехи
Прием : Една капсула дневно по време на хранене. Да не се превишава препоръчваната дневна доза. Съхранявайте
бутилката плътно затворена. Съхранявайте на хладно и сухо място.
Цена: 50 лв.
Разнообразни месечни промоции !
http://megashop-bg.com/objects.php?cid=6
0899 942 557
http://obiavidnes.com/obiava/74965/nutrilite-omega--3-ot-syomga-90-kaps-za-syrce-onkologiya-visok-holesterol--

Adapter PCI to Parallel
Adapter PCI to Parallel, Sweex PU005V2
http://obiavidnes.com/obiava/74837/adapter-pci-to-parallel

Card Reader MicroSDHC
Card Reader MicroSDHC, Sweex CR013, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74816/card-reader-microsdhc

Card Reader
Card Reader, Sweex CR180, черен, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74791/card-reader

Card Reader
Card Reader, Sweex CR182, червен, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74758/card-reader

Транспортни услуги за цялата страна
Товарни превози с бус до 1500 кг
За София - 25 лв на час или договаряне
За страната - 0.50 лв на км пробег
Коректност и качествено обслужване
За контакти:
0887-82-34-04
0876-39-07-07
E-mail: prevozi.tk@gmail.com
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http://www.prevozi.tk
http://obiavidnes.com/obiava/69357/transportni-uslugi-za-cyalata-strana

Card Reader
Card Reader, Sweex CR183, бял, USB
http://obiavidnes.com/obiava/74746/card-reader

USB HUB 4xUSB2.0
USB HUB 4xUSB2.0, Sweex Red (US182)
http://obiavidnes.com/obiava/74719/usb-hub-4xusb20

USB HUB 4xUSB2.0
USB HUB 4xUSB2.0, Sweex Silver (US181)
http://obiavidnes.com/obiava/74717/usb-hub-4xusb20

СВЕТИ ВАЛЕНТИН в хотел АКВАЯ*** - В. ТЪРНОВО
Хотел АКВАЯ *** Ви предлага специални промоции, страхотна обстановка, уютно настаняване, паркинг, стилен
ресторант, битова механа, добро обслужване от квалифицирания персонал и всичко това на много изгодни цени.
Оферта за Свети Валентин
Две нощувки със закуски в Двойна стая, с включена Празнична вечеря за двама - 65 лв/човек.
Вечеря за 14-ти февруари:
- Салата "Валентина" (крехка зелена салата, доматки, краставички, домашен катък с пиперка, кашкавал, варено яйце,
маслини);
- Основно ястие: Пилешко филенце с пармезан и гъби в ароматен сос с картофено пюре;
- Чаша бяло/червено вино (по избор);
- Минерална вода;
- хляб;
- Домашен сладкиш.
http://obiavidnes.com/obiava/74959/sveti-valentin-v-hotel-akvaya---v-tyrnovo

USB HUB 4x USB2.0
USB HUB 4x USB2.0, Sweex US012
http://obiavidnes.com/obiava/74716/usb-hub-4x-usb20
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