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Качествен тютюн на изгодна цена, с приятен мирис
Продавам тютюн с много добро качество – собствена реколта, нарязан на финни лентички и обезпрашен за пълнене на
цигари. Тютюнът е ферментирал и идеално чист, обработен през парна инсталация - всичко това му придава мек вкус и
приятен аромат, от Гоцеделчевския район е. Доставка из цялата страна чрез куриерска фирма. При поръчки над 5кг
цената за килограм е по договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/24310/kachestven_tyutyun_na_izgodna_cena_s_priyaten_miris

Детективска агенция АЯКС-Право на избор
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. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24308/detektivska_agenciya_ayakspravo_na_izbor

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
-изневери
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео материал)
-комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на „обекта“по време на разследването
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители,длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-установяване на финансово състояние
-откриване и установяване на финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор
-пасиви и активи
-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки – биографични,адресни, месторабота,телефонни
skype:security96.com
www.fendy.eu
0887648831
http://obiavidnes.com/obiava/24327/24_chasa_detektivski_uslugi_izneveri_nablyudenie
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Bъзстановяване и събиране на лизинг
Bъзстановяване и събиране на лизинг
1.Ще поемем всички ваши некоректни лизинг- договори!
2.Възстановяване и прибиране на лизинговото ви имущество!
3. Автомобили, леки и товарни влекачи и ремаркета, както е всяка друга земеделска или строителна техника, която вие
сте предоставили на ваши клиенти!
4. Също така поемаме и събирането на забавени суми по вашите лизинг договори, забавени или отказани плащания към
вас!
5.Укриване на автомобил извън страната.продаване и препродаване с цел да не бъде върнат на вас!
6.Умишлено забавяне на вноските към вас!
7.Застрахователни измами с цел облагодетелстване за ваша сметка!
8.Събиране на ОСТАТЪЧНИЯ ДЪЛГ!
9.Изкупуване на на остатъчен дълг!
10.Подсигуряване на паркинг стопанисване на движимо имущество!
11.Встъпване на лизинг дълг!
0887648831
skype:security96.com
www.fendy.eu
http://obiavidnes.com/obiava/24326/byzstanovyavane_i_sybirane_na_lizing

Целодневни грижи за дете
Детегледачка с опит в оглеждането на деца търси семейство, на което да бъде полезна. Предлага целодневни грижи за
дете в районите Дружба, Младост, Слатина и хотел Плиска. Заплащане – по договаряне. Телефон за връзка: 0888 866
567, или пишете на адрес: raslanova_67@abv.bg , гр София.
http://obiavidnes.com/obiava/24325/celodnevni_griji_za_dete

Най – новият модел iPhone 5
НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО И ДИЗАЙН !
ЗАБЕЛЕЖКА:
ПРОДУКТ С ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО ! НЕ СРАВНЯВАЙТЕ ТЕЛЕФОНА С КИТАЙСКИТЕ РЕПЛИКИ !
НАШИТЕ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ ПРЕДЛАГАТ САМО ПРОДУКТИ, КОИТО СА ТЕСТВАНИ И РАБОТЯТ !
ИМАТЕ ПРАВО ДА ТЕСТВАТЕ АРТИКУЛА ПРЕД КУРИЕР НА ЕКОНТ - ЕКСПРЕС !
СНИМКИТЕ СА РЕАЛНИ !!! КАКВОТО ВИЖДАТЕ - ТОВА ПОЛУЧАВАТЕ !!!
НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ ЕДИН ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН МОДЕЛ НА МОБИЛЕН АПАРАТ С ВИСОКО КАЧЕСТВО, В
ЛУКСОЗНА ПОДАРЪЧНА КУТИЯ С ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ АКСЕСОАРИ ЗА ТЕЛЕФОНА!
КАЛЪФ - ЗАРЯДНО - СЛУШАЛКИ - USB КАБЕЛ ЗА КОМПЮТЪР - ЗАРЯДНО ЗА КОЛА - USB ПАМЕТ С НАД 4000
ПРИЛОЖЕНИЯ, ИГРИ И ПРОГРАМИ - ПРОТЕКТОР !
СПЕСТЯВАТЕ НАД 100 ЛЕВА !!!
ИНТЕРНЕТ*ТЕЛВИЗИЯ*ФЕЙСБУК*СКАЙП*ДЖАВА*3D*2 SIM карти
Телефон за поръчки: 0893954008
ЛУКСОЗНА КУТИЯ
СЕРВИЗНА ГАРАНЦИЯ
БОНУС ТОЧКИ В НАД 20 E-МАГАЗИНА
ЧЕРЕН и БЯЛ цвят.
Супер нов ултра тънък / 7 мм / външен вид на iphone 5 copy!
САМО 108 гр. с батерията !!!
Модел 2011 от ДУБАЙ
Новият Apple iPhone 5 изненада всички по характеристики и цена.
iPhone 5 copy 3,6 инчов сензорен капацитивен екран Quad Band Dual SIM картата Dual Camera WiFi Gravity индуктор Java
мобилен телефон.
Работи и с трите български оператора
3.6 inch touch screen, 260k QVGA; - 3.6 инча /9 см/ супер устойчив екран
26 млн, цвята
Wi-Fi 802.11b/g wireless / безплатен интернет-навсякъде/
FM RADIO/Може да слушате радио и без слушалки/
ТЕЛЕВИЗИЯ
Bluetooth
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Две СИМ карти, работещи независимо една от друга
2 камери със светкавица-2.5 mega pixel
Телефонът има две камери - лицева и задна със светкавица, за да правите детайлни и ясни снимки. Може да се използва и
като WEB камера.
Google
Google maps
Skype
JAVA 2.0
Shake Sensor /при разклащане сменяйте: картинки,музика,радио/
И още една може би уникална функция Black List - позволява ви да добавите до 20 номера, на които да забраните да ви
търсят. Когато някой от тези номера ви позвъни просто ще чува сигнал заето.
GPS функция чрез Google Мaps.
Телефон за поръчки: 0893954008
http://obiavidnes.com/obiava/24324/nay__noviyat_model_iphone_5

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
-изневери
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео материал)
-комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на „обекта“по време на разследването
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители,длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-установяване на финансово състояние
-откриване и установяване на финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор
-пасиви и активи
-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки – биографични,адресни, месторабота,телефонни
skype:security96.com
www.fendy.eu
0887648831
http://obiavidnes.com/obiava/24323/24_chasa_detektivski_uslugi_izneveri_nablyudenie

WWW.SHPERPLAT.BG , хидрофобен водоустойчив шперплат
МИП Груп ООД продава Хидрофобен / водоустойчив шперплат внос Китай.
База София , Варна . Предлага Кафяв филм най-висок клас шперплат , черен филм – първо, второ качество. Телескопични
подпори .
ВНИМАНИЕ: Сертификат гарантира клас AA , а не некоректни обяви на конкуренти !
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
Организира транспорт до клиента на добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
WWW.SHPERPLAT.BG
WWW.MIPGROUP.EU
http://obiavidnes.com/obiava/24322/wwwshperplatbg__hidrofoben_vodoustoychiv_shperplat
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Canon 5D Mark II 21.1MP цифров SLR Пълен кадър (тяло само)
Canon EOS 5D Mark II 21.1MP Full Frame CMOS цифров SLR камера тяло Само Уилоубис 32GB CF статив Gadget пакет
чанта, Компактен, лек с опазването на околната среда, наследник на EOS 5D може да се похвали с нов дизайн Canon
CMOS сензор с чувствителност ISO 50-25600 за снимане в почти тъмни условия.
Новия DIGIC 4 процесор в комбинация с подобрен CMOS сензор, за да се достави среден формат качество на
изображението на територията на 3,9 кадъра в секунда, в продължение на до 310 кадъра.
Включена в пакета:
# Canon EOS 5D Mark II 21.1MP цифров SLR камера (само тялото)
# 32GB професионален компактнасветкавица (CF) карта
# LP-E6 Акумулаторна литиево-йонна батерия
# LC-E6 зарядно устройство
# мини A / V Ъгловата Мъж 3 мъжки RCA A / V кабел
# наочник
# камера капак
# широк каишка за врат
# USB кабел
# EOS цифров решения CD-ROM
# потребител Ръководство
# Canon 2 години гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24321/canon_5d_mark_ii_211mp_cifrov_slr_pylen_kadyr_tyalo_samo

Nokia N8- WiFi,TV,2SIM, 3,2" touch, реплика
характеристики:
Език : English, Fran
http://obiavidnes.com/obiava/24320/nokia_n8_wifitv2sim_32_touch_replika

Заем оферта!
Nicho Греъм финансите Home, е даването фирма, която дава заеми при лихвен процент от 3% / бизнес организации,
които са в нужда от пари. Ние предлагаме всички видове кредити, вариращи от;
1.Auto заеми.
2.education / студентски заеми.
3.personal заеми.
4.business заеми.
5.company заеми
Ние предлагаме до сериозни настроени лица в рамките на 11 дни от нас достига. Ако се интересувате в повдигане
сегашното си финансово състояние, се свържете с нас чрез нашата Email: nichograhamfinancehome@gmail.com.
http://obiavidnes.com/obiava/24319/zaem_oferta

Iphone 5G- Wi-Fi,TV, 2 SIM, 3,5" touch screen
Описание
Много фин и елегантен телефон !
Реплика на APPLE IPHONE 5 с чувствителен 3.5" TЪЧ СКРИЙН ДИСПЛЕЙ.
ТЕЛЕФОНА РАБОТИ С ДВЕ СИМ КАРТИ С ВСИЧКИ ОПЕРАТОРИ В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (ЕДНОВРЕМЕННО).
ПОДЪРЖА:
WI-FI
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TV;
FM -РАДИО;
MP3;
MP4
има СЛОТ ЗА КАРТА ПАМЕТ микро SD ДО 32GB.
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ:
• Две SIM карти в режим на готовност,
Приема всички ефирни телевизии/ TV function /
Bluetooth 2.0
Две цифрови камери, светкавица
FM радио
Wi-Fi (802.11b/g)
Подържа Java2.0 technology
2.5mm жак за слушалки
Вградена 87.8MB памет
Mp3/midi/amr/Mp4/3GP/WAV/AVI/RMVB player
JPG/GIF picture file Поддържа микро SD карта за разширяване на паметта
64 полифинични тонове за позвъняване, високоговорител, стерео ефект
HI-FI audio
800 strip phone book
WAP/GPRS explore
SMS/MMS съобщения,
Аларма/Калкулатор/Календар/Световен часовник/конвертор на валута/ Бележки /Sketch/
1500Mah литиево-йонна батерия
Размер: 115*61*8.9mm
Тегло: 100g
Цвят: бял / черен
• Multi-Language:English, French, Spanish, Danish, Polish, Portuguese, Italian, German, Malay, Indonesian, Czech, Dutch,
Hungarian, Vietnamese, Turkish, Russian, Arabic, Hebrew, Persian, Thai, Greek, Swedish, Chinese
Комплектът включва:
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1 х Мобилен телефон (Micro SD / T-Flash карти не са включени)
1 х зарядно
1 х стерео слушалки
1 х USB кабел
2 батерии- 1500 mА/ч
1 х ръководство
1 x оригинална кутия
Телефона е с оригиналното ЛОГО на Iphone.
Изпращам с куриерска фирма Еконт-експрес с наложен платеж с опцията „отвори, провери и тествай преди да
платиш”. Цената за доставка се заплаща от купувача/ около 6 лв./
http://obiavidnes.com/obiava/24318/iphone_5g_wifitv_2_sim_35_touch_screen

Детективска агенция АЯКС-Право на избор
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. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24317/detektivska_agenciya_ayakspravo_na_izbor

Детективска Агенция АЯКС-За нас няма нищо невъзможно!!!
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
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6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24316/detektivska_agenciya_ayaksza_nas_nyama_nishto_nevyzmojno

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
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/24315/detektivska_agenciya_avalon__chasten_detektiv__dostypni_ceni

Детективска агенция Анаграма - 24 часа професионални детективски услуги
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
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e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24314/detektivska_agenciya_anagrama__24_chasa_profesionalni_detektivski_uslugi

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, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24313/detektivska_agenciya_hameleon__garantirana_anonimnostkorektnostprofesionaliz

частен детектив- велислав петров- плевен
Издирване на изчезнали лица, разкриване на изневери, разследване на тежки инциденти, проследяване на лица, проучване
на фирми и лица, решаване на деликатни семейни проблеми, наблюдение на непълнолетни, видео и фото документиране,
консултиране на фирми и лица за обезпечаване на сигурност, паралелно разследване с органите на МВР. При издирване на
изчезнали лица в чужбина , съдействие за връщането им в България.Агенцията извършва дейността си на територията
на ЕС.Прочистване на офиси и жилища от /брънбари/.Предлагане на интелигентни решения и консултации.
http://obiavidnes.com/obiava/24312/chasten_detektiv_velislav_petrov_pleven

Лаборатории КАНДИЛАРОВ - точни и бързи медицински изследвания
СМДЛ Кандиларов извършват всички изследвания по утвърдени световни методики, с най-последна технология и
автоматизирана лабораторна информационна система. Резултатите от изследванията се проверяват чрез ID и парола
на интернет страницата на лабораторията. Разполагат с клонове в София, Варна, Пазарджик, Видин и Козлодуй.
http://obiavidnes.com/obiava/24311/laboratorii_kandilarov__tochni_i_byrzi_medicinski_izsledvaniya
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lolcano.net - Твоят весел ежедневник!
Lolcano.net е най-новият интернет портал за забавления. Всеки ден, най-потресаващите, смешни и невероятни новини,
готини класации и купища интересни снимки.
http://obiavidnes.com/obiava/24309/lolcanonet__tvoyat_vesel_ejednevnik

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
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. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24307/detektivska_agenciya_ayaks_e_vashiyat_uspeshen_izbor_na_chasten_detektiv

Детективска Агенция АЯКС-За нас няма нищо невъзможно!!!
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. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24306/detektivska_agenciya_ayaksza_nas_nyama_nishto_nevyzmojno

Вечерен курс по английски – ВТОРО ниво (220 лв.)
Наближава крайният срок за записване за вечерен курс по английски език 2-ро ниво. Курсът е с две посещения седмично.
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Местата са ограничени! Групите са малки, с което Ви гарантираме висока успеваемост в усвояването. При нас ще
получите специално отношение в уютна и приветлива обстановка. След успешно положен финален изпит, получавате
сертификат, който може да Ви послужи пред работодател.
ЦЕНА
220 лв. Цената е крайна и в нея са включени: учебните материали, явяването на изпит, както и издаването на вашите
сертификати .
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
8 седмици, с 2 посещения седмично от 19.00 – 21.00 – Курсът започва на 20ти декември.
ИЗИСКВАНИЯ
За да запишете този курс, вие трябва да владеете А1 по Европейската езикова рамка
Свържете се с нас сега:
Тел.: 0887 423 212; 0878 423 215
http://obiavidnes.com/obiava/24305/vecheren_kurs_po_angliyski___vtoro_nivo_220_lv

Едномесечен, разговорен курс по английски - 200 лв.
Запишете се на курс по разговорен английски от Януари.
Ако Вие търсите ли курс по английски, в който да приложите уменията си за общуване на английски език или имате
нужда да подобрите комуникационните си умения – тогава, това е вашият курс!
Курсът е специално разработен за възрастни, чийто майчин език не е английски.
Курсът цели да развие вашите умения за неформална комуникация в ежедневието и е подходящ за всеки, който желае да
разчупи разговорната бариера.
НАЧАЛО
Третата седмица на м. Януари
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
4 седмици, с 2 посещения седмично от 19.00 – 21.00
ИЗИСКВАНИЯ
За да запишете този курс, вие трябва да владеете препоръчително B1 англ. езиково ниво по Европейската езикова рамка
ЦЕНА
200 лв. В цената са включени всички учебни материали!
Контакти:
Тел.: 0887 423 212; (М-тел)
Тел.: 0878 423 215 (Виваком/БТК)
http://obiavidnes.com/obiava/24304/ednomesechen_razgovoren_kurs_po_angliyski__200_lv

Вечерен курс по английски - 180 лв. (Лозенец, НДК, Спартак)
Започна записването за вечерен курс по английски език за месец януари. Местата са ограничени! Курсът е с две
посещения седмично. При нас ще получите специално отношение в уютна и приветлива обстановка. Групите са малки, с
което Ви гарантираме висока успеваемост в усвояването. Получавате сертификат, след успешно положен финален
изпит.
НАЧАЛО
Втората седмица на Януари
ЦЕНА и ЗАПИСВАНЕ
1 ниво – 180лв. В цената са включени учебните материали .
Контакти:
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Тел.: 0887 423 212; 0878 423 215; 865 91 35
Skype: english.explorer
e-mail: info@english-explorer.eu
http://obiavidnes.com/obiava/24303/vecheren_kurs_po_angliyski__180_lv__lozenec_ndk_spartak

Индивидуално обучение по английски - Лозенец /1 месец/
Учебен център Инглиш Експлорър Ви кани да се възползвате от зимното намаление за индивидуално обучение по
английски език.
Ако работата Ви е на смени и не можете да присъствате на регулярни курсове с фиксирани дни и дати, ако заминавате в
чужбина или желаете да опресните познанията си по английски език – моля, заповядайте при нас.
Безплатно ще Ви направим диагностичен тест. Ще изготвим за Вас индивидуална програма скроена по вашите нужди.
Можете да започнете още днес!
Забележка: Има ограничение на бройките записани за обучение лица. С предимство са онези, които се запишат по-рано.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ
4 седмици, в удобно за Вас време през деня
НАЧАЛО
Още днес или от утре
КЪДЕ В СОФИЯ
В Лозенец до Спортен комплекс Спартак (НДК)
За ваше удобство в близост има два безплатни паркинга.
Свържете се с нас сега, за да се възползвате от голямото намаление:
Тел.: 0878 423 215 ; 0887 423 212
http://obiavidnes.com/obiava/24302/individualno_obuchenie_po_angliyski__lozenec_1_mesec

Детективска Агенция Инкогнито - Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/24301/detektivska_agenciya_inkognito__chastni_detektivi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги
Разкрива и доказва изневери,
фирмено разследване:-проучва търговска репутация,
изтичане на фирмена наличност,
изучава търговски пазар и др.
справки:биографични данни,адрес,месторабота,
съдебно досие по граждански и наказателни дела,
открива и блокира камери,микрофони и др.в
жилищни пом. и автомобили
системи за наблюдение чрез GPS,
сателитни връзки и др.
издирва лица:укриващи се, безследно изчезнали,
биологични родители
консултации и др.детективски услуги..
Детективска Агенция FOX-Частен Детектив-Иван Иванов
е един от основателите на Детективска Колегия-България!
Екип от професионалисти- бивши служители на МВР
Има репутацията за най-доброто доказателство!
Професионализъм,бързина и защита на личната информация,
както и лоялна ЦЕНА !!!
E-mail:fox@detectiv-bg.com
тел:0888400413 , 0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/24300/detektivska__agenciya__foks__bylgariya_0888400413

PC Foxconn Nettop nT-535
PC Foxconn Nettop nT-535, черен, двуядрен Intel® Atom™ 1.8GHz, 2GB DDR3, 500GB HDD, HDMI, WiFi 802.11n, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24299/pc_foxconn_nettop_nt535

Продаваме High Definition сателитен и ефирен приемн Ferguson Ariva 220 HD - 231лв
Продаваме High Definition сателитен и ефирен приемн Ferguson Ariva 220 HD - 231лв.
Офертата е валидна до изчерпване на количествата.
снимка и препратка за поръчки:
http://www.satshop.bg/product.php?id_product=304
Receives High Definition channels
PAL upscaling up to 720p & 1080i resolution
Supports 32 timers
Favorite channel groups, TV and radio
QuickFind function
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Supports Teletext and Subtitles
DiSEqC 1.0, 1.1 and DiSEqC 1.2, USALS support
MPEG-2, MPEG-4, MPEG-4 AVC/H.264 support
VFD Display
Fully compliant with DVB-S and DVB-S2
Controllable through universal RCU-640
Smart Card Interface for pay TV
Common Interface
HDMI with HDCP
LAN (RJ45), USB 2.0 port, RS-232
Coaxial S/PDIF digital audio output
1 x SCART
цена: 231 лв.
Магазин за Цифрова телевизия
SkyDigital
http://www.sky-digital.eu
http://www.satshop.bg
sky_digital@abv.bg
гр. София
ул. "Цар Самуил" 54
работно време 11ч. - 18ч.
тел. 029867188
gsm: 0899001005
gsm: 0888776549
Форум за цифрова телевизия:
http://www.dtv-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24298/prodavame_high_definition_sateliten_i_efiren_priemn_ferguson_ariva_220_hd__231l

Продаваме TECHNISAT CABLESTAR HD 2 + CI - 180лв.
Продаваме TECHNISAT CABLESTAR HD 2 + CI - 180лв.
Офертата е валидна до изчерпване на количествата.
снимка и препратка за поръчки:
http://www.satshop.bg/product.php?id_product=252
General
PCI card for the reception of digital cable programmes on the PC
Reception possibilities
Reception of free digital TV and radio programmes via cable
HDTV (high resolution television broadcasts)
Recording functions
Digital video recorder (DVR) – recording of broadcasts on the hard drive of the computer
Timeshift function (time-delayed television)
Additional features
Free-of-charge programme information service (TV info)
Video text
Additional Software
DVBViewer TE (TechniSat Edition) – reception and playback tool
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EVE v2 video editing software – processing software with many professional features
Supplied accessories
CI slot for the reception of encrypted broadcasts
1 година гаранция.
Произведена в Германия.
цена: 180 лв.
Магазин за Цифрова телевизия
SkyDigital
http://www.sky-digital.eu
http://www.satshop.bg
sky_digital@abv.bg
гр. София
ул. "Цар Самуил" 54
работно време 11ч. - 18ч.
тел. 029867188
gsm: 0899001005
gsm: 0888776549
Форум за цифрова телевизия:
http://www.dtv-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24297/prodavame_technisat_cablestar_hd_2__ci__180lv

Продавам дрехи на супер цени
Онлайн магазин-Шантава мода предлага дрехи на кризистни цени.За търговци има и отстъпки.За повече информация и
стоките можете да получите и видите в сайта-www.shantavamoda.com.
http://obiavidnes.com/obiava/24296/prodavam_drehi_na_super_ceni

WWW.SHPERPLAT.BG , хидрофобен водоустойчив шперплат
МИП Груп ООД продава Хидрофобен / водоустойчив шперплат внос Китай.
База София , Варна . Предлага Кафяв филм най-висок клас шперплат , черен филм – първо, второ качество. Телескопични
подпори .
ВНИМАНИЕ: Сертификат гарантира клас AA , а не некоректни обяви на конкуренти !
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
Организира транспорт до клиента на добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
WWW.SHPERPLAT.BG
WWW.MIPGROUP.EU
http://obiavidnes.com/obiava/24295/wwwshperplatbg__hidrofoben_vodoustoychiv_shperplat

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/24294/zahranvane_za_prenosimi_kompyutri_hpcompaq_185v35a65w
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Захранване за преносими компютри HP/Compaq 19V/4.74A/90W
Захранване за преносими компютри HP/Compaq 19V/4.74A/90W, жак 4.8x1.7, заместител
http://obiavidnes.com/obiava/24293/zahranvane_za_prenosimi_kompyutri_hpcompaq_19v474a90w

промоция 42 лв. на лист водоустойчив шперплат с ДДС До 29.02.2012 г.
промоция 42 лв. на лист водоустойчив шперплат с ДДС До 29.02.2012 г.
През зимния сезон фирма ПЛАНЕТ СТРОЙ 2008 ООД предлага на своите клиенти промоция на китайски водоустойчив
шперплат 42 лева на лист. Ако имате по-изгодна цена, ни информирайте и бъдете сигурни, че най-добрата цена ще е при
нас! Фирмата предлага и американско ОСБ. Цените също са без конкуренция. За повече информация за фирмата и цените
влезте в сайта ни www.shperplat.com
http://obiavidnes.com/obiava/24292/promociya_42_lv_na_list_vodoustoychiv_shperplat_s_dds_do_29022012_g

Sony VAIO захранване за преносими компютри
Sony VAIO захранване за преносими компютри, 19.5V/7.7A/150W, жак 6.5x4.4мм
http://obiavidnes.com/obiava/24291/sony_vaio_zahranvane_za_prenosimi_kompyutri

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
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. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24290/detektivska_agenciya_ayakschasten_detektiv

HP/Compaq захранване за преносими компютри
HP/Compaq захранване за преносими компютри, 19V/4.74A/90W, жак 7.5x0.7x5.0
http://obiavidnes.com/obiava/24289/hpcompaq_zahranvane_za_prenosimi_kompyutri

Тестова обява
Тестова обява
Тестова обява
Тестова обява
http://obiavidnes.com/obiava/24288/testova_obyava

Kaspersky Internet Security 2012
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Kaspersky Internet Security 2012, лиценз за 1PC за 1 година, инсталационна медия, Retail
http://obiavidnes.com/obiava/24287/kaspersky_internet_security_2012

Фотоапарат Olympus E-PM1 Kit
Фотоапарат Olympus E-PM1 Kit, (14-42мм f 3.5/5.6), D-SLR 12.3Mpix, 3" (7.62 cm) екран, HDMI, ултразвуков
прахозащитен филтър
http://obiavidnes.com/obiava/24286/fotoaparat_olympus_epm1_kit

Фотоапарат Nikon Coolpix S6150 сребрист
Фотоапарат Nikon Coolpix S6150 сребрист, 16Mpix, 7xOptical zoom, 3" (7.62 cm) екран, поддържа SDHC/SDXC, miniHDMI,
Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/24285/fotoaparat_nikon_coolpix_s6150_srebrist

Фотоапарат Nikon Coolpix S6200 +подарък 4GB SD карта
Фотоапарат Nikon Coolpix S6200 +подарък 4GB SD карта, черен/червен/син, 16Mpix, 10xOptical zoom, 2.7" (6.86 cm) екран,
поддържа SDHC/SDXC, miniHDMI, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/24284/fotoaparat_nikon_coolpix_s6200_podaryk_4gb_sd_karta

Кабел захранване 220V
Кабел захранване 220V, усилен
http://obiavidnes.com/obiava/24283/kabel_zahranvane_220v

ЯНУАРСКИ ПРОМОЦИИ - хотел АКВАЯ В. Търново
(Изберете от нашите СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ оферта, която Ви удовлетворява!)
- За всяка нощувка - безплатна вечеря (по избор от тристепенно меню)!
- Втората Ви поредна нощувка - на половин цена!
- При 2 поредни нощувки - третата БАЗПЛАТНА!
http://obiavidnes.com/obiava/24282/yanuarski_promocii__hotel_akvaya_v_tyrnovo

ЯНУАРСКИ ПРОМОЦИИ - хотел АКВАЯ В. Търново
(Изберете от нашите СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ оферта, която Ви удовлетворява!)
- За всяка нощувка - безплатна вечеря (по избор от тристепенно меню)!
- Втората Ви поредна нощувка - на половин цена!
- При 2 поредни нощувки - третата БАЗПЛАТНА!
http://obiavidnes.com/obiava/24281/yanuarski_promocii__hotel_akvaya_v_tyrnovo

Превоз на покъщнина, багаж, транспорт на мебели, превози от врата до врата. Транспортни
услуги в София, страната и ЕС. Групажни и индивидуални превози
Превози на мебели, багаж, покъщнина. Транспортни услуги в София, страната и ЕС.Товарни превози с бордови микробуси
и камиони с дължина на товарната част до 4,50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна
страна за запазване целостта на Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане,мебели,багаж от жилища, квартири,
офиси, магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС.Регулярни превози до Италия. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел:02/4890390 / 0877663995 / 0898874253
http://obiavidnes.com/obiava/24280/prevoz_na_pokyshtnina_bagaj_transport_na_mebeli_prevozi_ot_vrata_do_vrata_tran

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги
Разкрива и доказва изневери,
фирмено разследване:-проучва търговска репутация,
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изтичане на фирмена наличност,
изучава търговски пазар и др.
справки:биографични данни,адрес,месторабота,
съдебно досие по граждански и наказателни дела,
открива и блокира камери,микрофони и др.в
жилищни пом. и автомобили
системи за наблюдение чрез GPS,
сателитни връзки и др.
издирва лица:укриващи се, безследно изчезнали,
биологични родители
консултации и др.детективски услуги..
Детективска Агенция FOX-Частен Детектив-Иван Иванов
е един от основателите на Детективска Колегия-България!
Екип от професионалисти- бивши служители на МВР
Има репутацията за най-доброто доказателство!
Професионализъм,бързина и защита на личната информация,
както и лоялна ЦЕНА !!!
E-mail:fox@detectiv-bg.com
тел:0888400413 , 0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/24279/detektivska__agenciya__foks__bylgariya_0888400413

Медицински център „Св Димитър”
Медицински център „Св Димитър”
работи за вас от 2001г. Разполага с 2 кабинета, в които работят
висококвалифицирани специалисти в следните направления: акушерство и гинекология, ендокринология, мамология,
урология, кожни болести, диетология. Центърът предлага курсове по йога, гимнастика и масажи за бременни и родилки
под конрола на АГ специалисти.
гр. София
ул. "Яков Крайков" 1
ет.1, ап.1
http://svdimitar-medcenter.com
http://obiavidnes.com/obiava/24278/medicinski_centyr_sv_dimityr

Катеко
Българска компания, специализирана в производството на натурални етерични масла, ароматни продукти, суровини за
козметика, медицина и парфюмерия, Ви дарява с красота от природата. Ние разполагаме с известните по цял свят
розово масло и розова вода, масажни кремове за тяло и лице, СПА и аромакозметика за справяне със стреса и
напрежението , както и много други ароматични продукти.
http://obiavidnes.com/obiava/24277/kateko

Детективска Агенция Инкогнито -Детективски услуги
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници

Страница 17/55

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.01.2012

-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/24276/detektivska_agenciya_inkognito_detektivski_uslugi

Продавам ipod 4g 32gb
Продавам iPod 4g 32bg. Отлично състояние, внос от САЩ. На 5 месеца, почти неупотребяван. Добро външно състояние с
леки драскотини по задния корпус. Цена 500лв. Тел. 0893579777 ; 0883338106. Email: karolina_kari@abv.bg При желание
пращам снимки.
http://obiavidnes.com/obiava/24275/prodavam_ipod_4g_32gb

ПОДГОТОВКА ПО ИСПАНСКИ за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по испански за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно на ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24274/podgotovka_po_ispanski_za_uchenici_ot_7_do_12_klas

ФРЕНСКИ ЕЗИК за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по френски за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат през цялата учебна година в удобно за учениците време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
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http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24273/frenski_ezik_za_uchenici_ot_7_do_12_klas

Италиански език за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира индивидуално обучение по италиански за ученици от 7 до 12 клас. Обучението включва
помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и едновременно с това разширяване на познанията по езика.
Заниманията се провеждат в удобно за ученика и преподавателя време.
Цена 10 лв.на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24272/italianski_ezik_za_uchenici_ot_7_do_12_klas

ЕЗИКОВА ПОДГОТОВКА за ученици от 7 до 12 клас
Учебен център Орбис организира езиково обучение за ученици от 7 до 12 клас по английски, френски, немски, испански,
италиански и португалски език. Обучението включва помощ при подготвяне на задължителния учебен материал и
едновременно с това разширяване на познанията по езика. Заниманията се провеждат в удобно на ученика и
преподавателя време. Предлагаме също и подготовка за матура и изпити за получаване на сертификат. Цена: 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.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24271/ezikova_podgotovka_za_uchenici_ot_7_do_12_klas

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.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24270/ezikovo_obuchenie_za_uchenici_ot_5_do_7_klas

Кандидат-гимназиални курсове
Учебен център Орбис организира курсове по математика и български език за приемни изпити след 7-ми клас. Обучението
е целогодишно и се провеждат часове както през седмицата, така и през почивните дни. Малки групи, опитни
преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост.
Цена: 150 лв.на месец.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас и за преподавателя време по 12 лв. на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
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e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24269/kandidatgimnazialni_kursove

КУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК за кандидат - гимназисти
Учебен център Орбис организира курсове по български език за приемни изпити след 7-ми клас. Целогодишно обучение и
допълнителни часове за пробни изпити. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост.
ЦЕНА 150 лв.на месец.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време по 12 лв. на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24268/kurs_po_bylgarski_ezik_za_kandidat__gimnazisti

КУРС ПО МАТЕМАТИКА за кандидат - гимназисти
Учебен център Орбис организира курсове по математика за приемни изпити след 7-ми клас. Целогодишно обучение и
допълнителни часове за пробни изпити. Малки групи, опитни преподаватели, постоянен контрол и висока успеваемост.
Цена: 150 лв.на месец.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време по 12 лв. на час.
За повече информация:
GSM: 0898 714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24267/kurs_po_matematika_za_kandidat__gimnazisti

Дрехи втора употреба на едро second hand
Предлагаме дрехи втора употреба на едро.
ДРЕХИ ВТОРА УПОТРЕБА МИКС ЗИМА И ПРОЛЕТ/ЕСЕН 2 лева за килограм
Дрехите втора употреба са със сертификат за преминала химическа обработка и доказан произход.
за контакти:
E-Mail: drehivtoraupotreba@gmail.com
GSM: 0883303259 - Цветанов
WEB: https://sites.google.com/site/drehivtoraupotreba/more-information
http://obiavidnes.com/obiava/24266/drehi_vtora_upotreba_na_edro_second_hand

До 29.02.2012 г. промоция 42 лв. на лист водоустойчив шперплат с ДДС
До 29.02.2012 г. промоция 42 лв. на лист водоустойчив шперплат с ДДС
През зимния сезон фирма ПЛАНЕТ СТРОЙ 2008 ООД предлага на своите клиенти промоция на китайски водоустойчив
шперплат 42 лева на лист. Ако имате по-изгодна цена, ни информирайте и бъдете сигурни, че най-добрата цена ще е при
нас! Фирмата предлага и американско ОСБ. Цените също са без конкуренция. За повече информация за фирмата и цените
влезте в сайта ни www.shperplat.com
http://obiavidnes.com/obiava/24265/do_29022012_g_promociya_42_lv_na_list_vodoustoychiv_shperplat_s_dds

Продаваме TechniSat TechniSat SkyStar USB 2 - 75лв.
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Продаваме TechniSat TechniSat SkyStar USB 2 - 75лв.
Офертата е валидна до изчерпване на количествата.
снимка и препратка за поръчки:
http://www.satshop.bg/product.php?id_product=47
Приемане на цифрови данни от сателит.
Обем на данните до 90 Mbps.
Приемане на цифрови сателитни TВ- и радоипрограми.
Предварително програмиран списък с програми.
Телетекст.
DiSEqC 1.0, 1.1.
Plug&Play.
SCPC и MCPC.
Сателитен вход на тунера: F-конектор.
Обхват: 950 MHz - 2150 MHz.
Symbolrate 2 -45 MS/sec, SC.
PVR-функция (записване на DVB-сателитните програми на харддиск).
Дистанционно управление.
1 години гаранция.
Цена: 75лв.
Магазин за Цифрова телевизия
SkyDigital
http://www.sky-digital.eu
http://www.satshop.bg
sky_digital@abv.bg
гр. София
ул. "Цар Самуил" 54
работно време 11ч. - 18ч.
тел. 029867188
gsm: 0899001005
gsm: 0888776549
Форум за цифрова телевизия:
http://www.dtv-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24264/prodavame_technisat_technisat_skystar_usb_2__75lv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
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
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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/24263/detektivska_agenciya_avalon__chasten_detektiv__dostypni_ceni

Детективска агенция Анаграма - 24 часа професионални детективски услуги
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24262/detektivska_agenciya_anagrama__24_chasa_profesionalni_detektivski_uslugi

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 ,
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проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24261/detektivska_agenciya_hameleon__garantirana_anonimnostkorektnostprofesionaliz

15.6" (39.62 cm) Samsung 300V5Z-S03 +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) Samsung 300V5Z-S03 +подарък чанта, Intel® Core™ i5 2430M 2.4GHz, HD LED Display & GeForce GT
520MX 1GB DDR3 (HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Free DOS, 2.45kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24260/156_3962_cm_samsung_300v5zs03_podaryk_chanta

15.6" (39.62 cm) Samsung RF511-S02 +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) Samsung RF511-S02 +подарък чанта, Intel® Core™ i7 2670QM 2.2GHz, HD LED Display & GeForce
GT540M 2GB DDR3 (HDMI), 6GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Windows7 Home Premium 64bit, 2.6kg, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24259/156_3962_cm_samsung_rf511s02_podaryk_chanta

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
-изневери
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео материал)
-комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на „обекта“по време на разследването
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители,длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-установяване на финансово състояние
-откриване и установяване на финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор
-пасиви и активи
-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки – биографични,адресни, месторабота,телефонни
skype:security96.com
www.fendy.eu
0887648831
http://obiavidnes.com/obiava/24258/24_chasa_detektivski_uslugi_izneveri_nablyudenie

Детективи | Професионални детективски услуги
Частни детективски услуги от Стелт Детективс.
Предлагаме детективски услуги на територията на цялата страна. Разполагайки с екип от професионални детективи и
нужното оборудване, ние можем да Ви помогнем с разрешаването на Вашите проблеми. Независимо дали се отнасят за
личния Ви живот или Вашият бизнес, ние можем да Ви помогнем, като Ви предоставим нужната информация за вашия
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проблем.
Анонимността и дискретността са 100% гарантирани.
Вижте всички предлагани от нас услуги в нашия сайт:
http://stealthdetectives.com
http://obiavidnes.com/obiava/24257/detektivi__profesionalni_detektivski_uslugi

Семеен хотел “Фокус” – Вашият хотел в град Варна
Семеен хотел Фокус се намира в гр. Варна, в най-атрактивния и зелен жилищен комплекс Бриз, в непосредствена близост
до живописната морска градина и на 10 мин. пеш от морския бряг.
Хотел Фокус има лесен достъп до всяка важна точка на динамична и красива Варна - на 5 минути от центъра на града и
спортна зала, на 20 минути от летището и 10-15 минути от курортите Св.Св. Константин и Елена и Златни пясъци
Независимо дали пътувате по работа или сте на почивка във Варна, ние ще Ви осигурим приятен престой и домашен уют
на разумни цени през всички сезони на
годината.
Ние предлагаме:
• 12 стандартни стаи
• 3 студия
• 3 апартамента
Всички стаи, студиа и апартаменти са чисти, просторни, като всяка има собствен балкон. Те са оборудвани с климатик,
кабелна телевизия, телефон, безплатен Wi-Fi интернет и мини-бар. За удобството на нашите гости хотелът има
снекбар и паркинг.
http://obiavidnes.com/obiava/24256/semeen_hotel_fokus__vashiyat_hotel_v_grad_varna

Болница ”Витоша” прадлага лечение на счупвания при стари хора
Работим със Здравна каса по клинични пътеки, които позволяват напълно безплатно лечение в нашата ортопедична
болница. Разполагаме с модерна техника и лекари, които няма да пренебрегнат нуждите на възрастните хора. Болница
”Витоша” може да се похвали с хиляди излекувани пациенти, защото ние сме професионалисти в лечението на
остеопоротични фрактури при най-възрастните. Гарантираме Ви безплатно лечение и уникално ниска цена на
имплантите!
(02) 962-22-92
София, бул „Симеоновско шосе“ №108-Б
www.vitosha-hospital.com
http://obiavidnes.com/obiava/24255/bolnica_vitosha_pradlaga_lechenie_na_schupvaniya_pri_stari_hora

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги
Разкрива и доказва изневери,
фирмено разследване:-проучва търговска репутация,
изтичане на фирмена наличност,
изучава търговски пазар и др.
справки:биографични данни,адрес,месторабота,
съдебно досие по граждански и наказателни дела,
открива и блокира камери,микрофони и др.в
жилищни пом. и автомобили
системи за наблюдение чрез GPS,
сателитни връзки и др.
издирва лица:укриващи се, безследно изчезнали,
биологични родители
консултации и др.детективски услуги..
Детективска Агенция FOX-Частен Детектив-Иван Иванов
е един от основателите на Детективска Колегия-България!
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Екип от професионалисти- бивши служители на МВР
Има репутацията за най-доброто доказателство!
Професионализъм,бързина и защита на личната информация,
както и лоялна ЦЕНА !!!
E-mail:fox@detectiv-bg.com
тел:0888400413 , 0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/24254/detektivska__agenciya__foks__bylgariya_0888400413

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/24253/detektivska___agenciya__inkognitochasten__detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги
Разкрива и доказва изневери,
фирмено разследване:-проучва търговска репутация,
изтичане на фирмена наличност,
изучава търговски пазар и др.
справки:биографични данни,адрес,месторабота,
съдебно досие по граждански и наказателни дела,
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открива и блокира камери,микрофони и др.в
жилищни пом. и автомобили
системи за наблюдение чрез GPS,
сателитни връзки и др.
издирва лица:укриващи се, безследно изчезнали,
биологични родители
консултации и др.детективски услуги..
Детективска Агенция FOX-Частен Детектив-Иван Иванов
е един от основателите на Детективска Колегия-България!
Екип от професионалисти- бивши служители на МВР
Има репутацията за най-доброто доказателство!
Професионализъм,бързина и защита на личната информация,
както и лоялна ЦЕНА !!!
E-mail:fox@detectiv-bg.com
тел:0888400413 , 0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/24252/detektivska__agenciya__foks__bylgariya_0888400413

частен детектив- велислав петров- плевен
Издирване на изчезнали лица, разкриване на изневери, разследване на тежки инциденти, проследяване на лица, проучване
на фирми и лица, решаване на деликатни семейни проблеми, наблюдение на непълнолетни, видео и фото документиране,
консултиране на фирми и лица за обезпечаване на сигурност, паралелно разследване с органите на МВР. При издирване на
изчезнали лица в чужбина , съдействие за връщането им в България.Агенцията извършва дейността си на територията
на ЕС.Прочистване на офиси и жилища от /брънбари/.Предлагане на интелигентни решения и консултации.
http://obiavidnes.com/obiava/24251/chasten_detektiv_velislav_petrov_pleven

Детективска Агенция Инкогнито - Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
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предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/24250/detektivska_agenciya_inkognito__chastni_detektivi

Ортес ООД предлага поддръжка за Вашата техника
Ако се нуждаете от поддръжка за Вашата офис техника, Ортес ООД е правилният избор! Сервизните услуги могат да
бъдат с договор за сервизна поддръжка или на повикване. Получавате предимства в зависимост от избрания тип договор.
Поръчките се изпълняват бързо и коректно. Фирмата е оторизиран сервизен и търговски партньор на Konica Minolta.
Контакти
marketing@ortes-bg.com
www.ortes-bg.com
София 1379,
ул. "Гюешево"83,
Бизнес Център Сердика, сграда 2, офис 103
Тел.: +359 2 920 12 20
Тел.: +359 2 920 01 61
marketing@ortes-bg.com
http://obiavidnes.com/obiava/24249/ortes_ood_predlaga_poddryjka_za_vashata_tehnika

ФАЯНС,НАСТИЛКИ,ВиК,ГИПСКАРТОН,ШПАКЛОВКА,БОЯДИСВАНЕ,РЕМОНТ
БАНЯ-МАЙСТОРИ,ДОГОВОР

НА

ЦЯЛОСТНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ :
* ОБЛИЦОВКИ: фаянс, теракота, гранитогрес, мрамор, полагане на мокет, балатум и др.
* МОНТАЖИ НА: тоалетни чинии, казанчета, умивалници, батерии, душ кабини, вани, бойлери, аксесоари ,
лайсни,ревизионни отвори,вентилатори.
* БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ: шпакловки, боядисване с бял и цветен латекс, блажно боядисване, лепене на тапети,
пръскани и декоративни мазилки.
* ДРУГИ:
- Монтаж на ГИПСКАРТОН-окачени тавани,преградни стени,предстенни обшивки.Интериорни решения.
- ЗИДАРИЯ- на тераси,преди монтаж на дограма; изграждане на ново разпределение на стени и др.
- УСВОЯВАНЕ на тераси към стаи.
- ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ТЕРМОИЗОЛАЦИЯ на тераси, стени, тавани,жилища, мазета и влажни помещения.
- ОБРЪЩАНЕ на врати и прозорци след поставяне на нова дограма.
- ВиК -професионален ДЕМОНТАЖ и МОНТАЖ на всички видове водопроводни мрежи..
- МОНТАЖ на ДОГРАМА-BRUGMAN,WEISS PROFIL,КОМАРНИЦИ,ЩОРИ.
- Предлагаме КАЧЕСТВЕН НЕМСКИ ЛАМИНИРАН ПАРКЕТ-БЕЗПЛАТЕН МОНТАЖ И ПОДЛОЖКА, ЕСТЕСТВЕН
ТРИСЛОЕН ПАРКЕТ,МАСИВЕН ПАРКЕТ.
- КЪРТЕНЕ.ИЗВОЗВАНЕ на строит.отпадъци.
- Снабдяваме с материали БЕЗ НАДЦЕНКА.
БЕЗПЛАТЕН ОГЛЕД.Дизайнерска консултация и коректност. ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КАЧЕСТВО И СРОКОВЕ.
ДМ СТРОЙ ЕООД Ви предлага БОГАТИЯ СИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ,ПЪЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ И КОРЕКТНОСТ,за
да осъществите с лекота предстоящия Ви ремонт.Екипът ни се състои от строителен инжинер,технически
ръководител и опитни майстори,доказали качествата си на различни обекти.
Фирмата извършва груб строеж на сгради от пета категория.
ОЧАКВАМЕ ВАШИТЕ ЗАПИТВАНИЯ 0889 240 656, 0877 670 055, 02/ 8287993
dmstroy.dir.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24248/fayansnastilkivikgipskartonshpaklovkaboyadisvaneremont_na_banyamaystoridogov

Страница 27/55

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.01.2012

УЛТРАЗВУКОВ КУЧЕГОН, ДРЕСЬОР НА КУЧЕ И ФЕНЕРЧЕ ** 38 лв.
УЛТРАЗВУКОВ КУЧЕГОН, ДРЕСЬОР
НА СОБСТВЕНОТО КУЧЕ и ФЕНЕРЧЕ
** СИГУРНА ЗАЩИТА ОТ АГРЕСИВНИ КУЧЕТА
** УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕ /ДРЕСИРОВКА/ НА КУЧЕТА
Кучегонът излъчва ултразвук с честота 25 KНz и сила до 150 децибела, който въздейства на кучетата, но не и на
хората. Ултразвукът им създава неприятно усещане (но не и болка), което ги кара да се отдалечат от Вас, т.е. да
избягат.
Кучегонът успешно се ползва от инкасатори, пощальони, сервизни специалисти и много др. Той е незаменим помощник
на хората, имащи нежелани контакти с кучета в служебното си и лично ежедневие.
Кучегонът може да се използва и като средство за обучение (дресировка) на кучета за изпълнение на различни команди,
или да го ползвате като фенерче (животните се плашат и от светлината). За целта уредът се превключва на съответен
режим. От едната страна има кръгъл бутон ON, а от другата продълговат бутон с три режима на работа: основен
CHSER за отблъскване на кучетата; TRAIN за обучение /дресировка/ на кучета и LIGHT за използване като фенерче.
Не е желателно да го изпробвате върху вашите домашни любимци за да не внасяте объркване в инстинкта им за
лоялност!
Кучегонът работи с алкална плоска батерия 9V, която е включена в комплекта и е със срок на използване 6-9 месеца.
Кучегонът е с размери: 125х35х22 мм и тегло 80 грама.
НЕ НАСОЧВАЙТЕ КУЧЕГОНА СРЕЩУ ХОРАТА!
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
Произход: Китай
ЦЕНА: 38 лв.
ПОКУПКИ:
СОФИЯ, пазар “Борово”, павилион 12
(срещу супермаркет “Европа”)
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до
поискване 5,90 лв. и на адрес 7,20 лв. и получаване
на следващия ден.
ЗАБЕЛЕЖКА: При поръчка чрез онлайн магазина
куриерската такса се намалява с 20%!
КОНТАКТИ:
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/24247/ultrazvukov_kuchegon_dresyor_na_kuche_i_fenerche__38_lv

PC barebone Foxconn Nettop nT-535
PC barebone Foxconn Nettop nT-535, черен, двуядрен Intel® Atom™ 1.8GHz, без памет и твърд диск (поддържа So-DIMM
DDR3 & 2.5" SATA HDD), HDMI, WiFi 802.11n, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24246/pc_barebone_foxconn_nettop_nt535
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15.6" (39.62 cm) Asus K53SD-SX237D
15.6" (39.62 cm) Asus K53SD-SX237D, кафяв, Intel® Core™ i7 2670QM 2.2GHz, HD LED Display & GeForce 610M 2GB
(HDMI), 8GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, USB3.0, camera, Free DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24245/156_3962_cm_asus_k53sdsx237d

15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4520s WK521EA
15.6" (39.62 cm) HP ProBook 4520s WK521EA, червен, Intel® Core™ i3 350M 2.26Ghz, HD LED Display (HDMI), 3GB, 320GB,
DVDRW, 802.11n, bluetooth, Lan1000, camera, Windows7 Home 32bit, 2.39kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/24244/156_3962_cm_hp_probook_4520s_wk521ea

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
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/24243/detektivska_agenciya_avalon__chasten_detektiv__dostypni_ceni

Детективска агенция Анаграма - 24 часа професионални детективски услуги
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
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e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24242/detektivska_agenciya_anagrama__24_chasa_profesionalni_detektivski_uslugi

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, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24241/detektivska_agenciya_hameleon__garantirana_anonimnostkorektnostprofesionaliz

Phenom II X4 960T Quad Core (3.0GHz
Phenom II X4 960T Quad Core (3.0GHz, 2MB L2/6MB L3, 95W, AM3) Black Edition
http://obiavidnes.com/obiava/24240/phenom_ii_x4_960t_quad_core_30ghz

Phenom II X4 975 Quad Core (3.6GHz
Phenom II X4 975 Quad Core (3.6GHz, 2MB L2/6MB L3, 125W, AM3) Black Edition
http://obiavidnes.com/obiava/24239/phenom_ii_x4_975_quad_core_36ghz

ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ - София - МИКРОБУСИ, КАМИОНИ до 3 тона. Превоз на покъщнина,
багаж, транспорт на мебели, превози от врата до врата.
Превози на мебели, багаж, покъщнина. Транспортни услуги в София, страната и ЕС.Товарни превози с бордови микробуси
и камиони с дължина на товарната част до 4,50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна
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страна за запазване целостта на Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане,мебели,багаж от жилища, квартири,
офиси, магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС.Регулярни превози до Италия. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел:02/4890390 / 0877663995 / 0898874253
http://obiavidnes.com/obiava/24238/tovaren_transport__sofiya__mikrobusi_kamioni_do_3_tona_prevoz_na_pokyshtnina_b

GF GTX 550
GF GTX 550, 1GB Gigabyte N550D5-1GI, PCI-E, DDR5, 192bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/24237/gf_gtx_550

GF GTX 550
GF GTX 550, 1GB Gigabyte N550WF2-1GI, PCI-E, DDR5, 192bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/24236/gf_gtx_550

19" (48.26 cm) Philips 190V3LSB HD LED
19" (48.26 cm) Philips 190V3LSB HD LED, 5ms 10 000 000:1 250cd/m2 DVI черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/24235/19_4826_cm_philips_190v3lsb_hd_led

Foxconn NetDVD
Foxconn NetDVD, външна, бяла +R 8x, -R 8x, +RW 8x, -RW 6x, DVD-RAM 5x, DVD 8x, CDRWR 24x24x24x, USB2.0
http://obiavidnes.com/obiava/24234/foxconn_netdvd

Енергоспестяващо устройство
Енергоспестяващо устройство - ефективен и необходим уред във всяко домакинство!
Този продукт е с две години гаранция!
Патентован уред за икономия на електричество Intelligent Energy Saver, особено ефективен при климатици, хладилни
витрини, хладилници, уреди и машини с електромотори, с СЕ сертификат от водещ европейски производител.
Устройството използва система от специално проектирани кондензатори които връщат електрически товар по
мрежата и анулират консумацията на реактивна мощност; законно, не въздейства на електромера. Ефект на икономия
10 - 35% в зависимост от мощността на едновременно включените ел. уреди.
Принципът на действие е подобряване на cos fi параметърът на доставяното електричество, чрез което се постига
по-висок КПД на електроуредите, и съответно по-нисък разход на ел енергия.
Подходящ за домашна и промишлена употреба.
Не е необходима работа по инсталацията, включва се директно в контакт.
Гаранционен срок: 24 месеца
Цена: 25лв
Mitko_fendera@abv.bg
Тел: 0899324501
http://obiavidnes.com/obiava/24233/energospestyavashto_ustroystvo

Купувам Земеделска земя в Горна и Долна Оряховица, Лясковец, Самоводене
Купувам земеделска земя в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй, Угърчин, Луковит, СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим,
с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с.
Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с.
МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с.
Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с.
Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с.
Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с.
Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна
Оряховиц
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а, 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 по договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/24232/kupuvam_zemedelska_zemya_v_gorna_i_dolna_oryahovica_lyaskovec_samovodene

Купувам Земеделска земя в Попово,Търговище
Купувам земеделска земя в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй, Угърчин, Луковит, СВИЩОВ, с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим,
с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с. Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с.
Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА, ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с.
МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с. Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с.
Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА, с. Пейчиново, с. Полско Косово, с.
Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО, ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с.
Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с. Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с.
Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с. Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна
Оряховиц
а, 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 по договаряне.
http://obiavidnes.com/obiava/23662/kupuvam_zemedelska_zemya_v_popovotyrgovishte

VMzona.com
Качествени материали от текстил, дърво, стомана, речни и декоративни перли, скьпоценни и полускьпоценни камьни,
кристали swarowski, стомана, сребро и други са използвани за направата на нашите модерни и класически дрехи и
аксесоари. Разнообразие от цветове или класически изчистени линии, избирате Вие! Доверете се на VMzona.com и
подарете на себе си, Вашите близки, приятели и познати уникални подаръци!
http://obiavidnes.com/obiava/24231/vmzonacom

Детективска Агенция Инкогнито - Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
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на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/24230/detektivska_agenciya_inkognito__chastni_detektivi

Пирограф
Продавам Пирографи-нови.Доставката е от Пловдив с наложен платеж и за сметка на получателя със спедитор по
желание на клиента.Пирографа е с гаранция.
http://obiavidnes.com/obiava/24229/pirograf

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/24228/detektivska___agenciya__inkognitochasten__detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
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-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/24227/detektivska___agenciya__inkognitochasten__detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
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0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/24226/detektivska___agenciya__inkognitochasten__detektiv

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ- ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС
Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги
Разкрива и доказва изневери,
фирмено разследване:-проучва търговска репутация,
изтичане на фирмена наличност,
изучава търговски пазар и др.
справки:биографични данни,адрес,месторабота,
съдебно досие по граждански и наказателни дела,
открива и блокира камери,микрофони и др.в
жилищни пом. и автомобили
системи за наблюдение чрез GPS,
сателитни връзки и др.
издирва лица:укриващи се, безследно изчезнали,
биологични родители
консултации и др.детективски услуги..
Детективска Агенция FOX-Частен Детектив-Иван Иванов
е един от основателите на Детективска Колегия-България!
Екип от професионалисти- бивши служители на МВР
Има репутацията за най-доброто доказателство!
Професионализъм,бързина и защита на личната информация,
както и лоялна ЦЕНА !!!
E-mail:fox@detectiv-bg.com
тел:0888400413 , 0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/24225/chasten__detektiv_detektivska__agenciya__foks

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги
Разкрива и доказва изневери,
фирмено разследване:-проучва търговска репутация,
изтичане на фирмена наличност,
изучава търговски пазар и др.
справки:биографични данни,адрес,месторабота,
съдебно досие по граждански и наказателни дела,
открива и блокира камери,микрофони и др.в
жилищни пом. и автомобили
системи за наблюдение чрез GPS,
сателитни връзки и др.
издирва лица:укриващи се, безследно изчезнали,
биологични родители
консултации и др.детективски услуги..
Детективска Агенция FOX-Частен Детектив-Иван Иванов
е един от основателите на Детективска Колегия-България!
Екип от професионалисти- бивши служители на МВР
Има репутацията за най-доброто доказателство!
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Професионализъм,бързина и защита на личната информация,
както и лоялна ЦЕНА !!!
E-mail:fox@detectiv-bg.com
тел:0888400413 , 0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/24224/detektivska__agenciya__foks__bylgariya_0888400413

Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги-София
Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги
Разкрива и доказва изневери,
фирмено разследване:-проучва търговска репутация,
изтичане на фирмена наличност,
изучава търговски пазар и др.
справки:биографични данни,адрес,месторабота,
съдебно досие по граждански и наказателни дела,
открива и блокира камери,микрофони и др.в
жилищни пом. и автомобили
системи за наблюдение чрез GPS,
сателитни връзки и др.
издирва лица:укриващи се, безследно изчезнали,
биологични родители
консултации и др.детективски услуги..
Детективска Агенция FOX-Частен Детектив-Иван Иванов
е един от основателите на Детективска Колегия-България!
Екип от професионалисти- бивши служители на МВР
Има репутацията за най-доброто доказателство!
Професионализъм,бързина и защита на личната информация,
както и лоялна ЦЕНА !!!
E-mail:fox@detectiv-bg.com
тел:0888400413 , 0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/24223/detektivska_agenciya_foksdetektivski_uslugisofiya

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги
Разкрива и доказва изневери,
фирмено разследване:-проучва търговска репутация,
изтичане на фирмена наличност,
изучава търговски пазар и др.
справки:биографични данни,адрес,месторабота,
съдебно досие по граждански и наказателни дела,
открива и блокира камери,микрофони и др.в
жилищни пом. и автомобили
системи за наблюдение чрез GPS,
сателитни връзки и др.
издирва лица:укриващи се, безследно изчезнали,
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биологични родители
консултации и др.детективски услуги..
Детективска Агенция FOX-Частен Детектив-Иван Иванов
е един от основателите на Детективска Колегия-България!
Екип от професионалисти- бивши служители на МВР
Има репутацията за най-доброто доказателство!
Професионализъм,бързина и защита на личната информация,
както и лоялна ЦЕНА !!!
E-mail:fox@detectiv-bg.com
тел:0888400413 , 0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/24222/detektivska__agenciya__foks__bylgariya_0888400413

Остъкляване на тераси,балкони - конструктивни становища , проекти
Остъкляване на тераси,балкони - конструктивни становища , проекти
Изготвяне на конструктивни становища , проекти за остъкляване , приобщаване и усвояване на тераси , балкони и
лоджии.
http://obiavidnes.com/obiava/24221/ostyklyavane_na_terasibalkoni__konstruktivni_stanovishta__proekti

Узаконяване на реклама,табели,тотеми,фирмени надписи
Изготвяне на пълна проектна документация . Огледа и консултацията за безплатни,след това се дава индивидуална
оферта, без допълнителни плащания,освен таксата за разрешителното. Изготвяме и довършване документация за
удостоверение за въвеждане в експлоатация.Изработваме проекти ( всички специялности, или по-избор) за частично или
цялостно саниране на сгради.
http://obiavidnes.com/obiava/24220/uzakonyavane_na_reklamatabelitotemifirmeni_nadpisi

Светещи реклами и Светещи букви от производител на Външна реклама.
Светещи реклами по индивидуален проект, на достъпна цена за Вашата конкретна необходимост :
Светлинни реклами - с актуален дизайн и произволна форма,
Светещи букви - с лицево или контръжурно светене,
Светодиодни надписи и пана,
Динамични светлинни ефекти,
Метални конструкции,
Реклама с неон,
Фирмени табели,
Надписи за автомобили,
Фолиране на витрини,
Дизайн,
Гаранция и поддръжка.
http://obiavidnes.com/obiava/24219/sveteshti_reklami_i_sveteshti_bukvi_ot_proizvoditel_na_vynshna_reklama

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
-изневери
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео материал)
-комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
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на „обекта“по време на разследването
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители,длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-установяване на финансово състояние
-откриване и установяване на финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор
-пасиви и активи
-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки – биографични,адресни, месторабота,телефонни
skype:security96.com
www.fendy.eu
0887648831
http://obiavidnes.com/obiava/24218/24_chasa_detektivski_uslugi_izneveri_nablyudenie

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
-изневери
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео материал)
-комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на „обекта“по време на разследването
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители,длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-установяване на финансово състояние
-откриване и установяване на финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор
-пасиви и активи
-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки – биографични,адресни, месторабота,телефонни
skype:security96.com
www.fendy.eu
0887648831
http://obiavidnes.com/obiava/24217/24_chasa_detektivski_uslugi_izneveri_nablyudenie

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
-изневери
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео материал)
-комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на „обекта“по време на разследването
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители,длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-установяване на финансово състояние
-откриване и установяване на финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор
-пасиви и активи
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-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки – биографични,адресни, месторабота,телефонни
skype:security96.com
www.fendy.eu
0887648831
http://obiavidnes.com/obiava/24216/24_chasa_detektivski_uslugi_izneveri_nablyudenie

Узаконяване на реклами
Узаконяване на реклами,билбордове,тотеми,табели и фирмени надписи. Изготвяне на проектна документация
,индивидуални цени, след БЕЗПЛАТЕН оглед и консултация.Изготвяне на проекти за частично и цялостно саниране на
сгради.Довършване на документация за издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация.
http://obiavidnes.com/obiava/24215/uzakonyavane_na_reklami

УЛТРАЗВУКОВ КУЧЕГОН, ДРЕСЬОР НА КУЧЕ И ФЕНЕРЧЕ ** 38 лв.
УЛТРАЗВУКОВ КУЧЕГОН, ДРЕСЬОР
НА СОБСТВЕНОТО КУЧЕ и ФЕНЕРЧЕ
** СИГУРНА ЗАЩИТА ОТ АГРЕСИВНИ КУЧЕТА
** УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕ /ДРЕСИРОВКА/ НА КУЧЕТА
Кучегонът излъчва ултразвук с честота 25 KНz и сила до 150 децибела, който въздейства на кучетата, но не и на
хората. Ултразвукът им създава неприятно усещане (но не и болка), което ги кара да се отдалечат от Вас, т.е. да
избягат.
Кучегонът успешно се ползва от инкасатори, пощальони, сервизни специалисти и много др. Той е незаменим помощник
на хората, имащи нежелани контакти с кучета в служебното си и лично ежедневие.
Кучегонът може да се използва и като средство за обучение (дресировка) на кучета за изпълнение на различни команди,
или да го ползвате като фенерче (животните се плашат и от светлината). За целта уредът се превключва на съответен
режим. От едната страна има кръгъл бутон ON, а от другата продълговат бутон с три режима на работа: основен
CHSER за отблъскване на кучетата; TRAIN за обучение /дресировка/ на кучета и LIGHT за използване като фенерче.
Не е желателно да го изпробвате върху вашите домашни любимци за да не внасяте объркване в инстинкта им за
лоялност!
Кучегонът работи с алкална плоска батерия 9V, която е включена в комплекта и е със срок на използване 6-9 месеца.
Кучегонът е с размери: 125х35х22 мм и тегло 80 грама.
НЕ НАСОЧВАЙТЕ КУЧЕГОНА СРЕЩУ ХОРАТА!
Гаранция 1 г. Сертификат СЕ.
Произход: Китай
ЦЕНА: 38 лв.
ПОКУПКИ:
СОФИЯ, пазар “Борово”, павилион 12
(срещу супермаркет “Европа”)
или по куриер на Еконт с наложен платеж; такса до
поискване 5,90 лв. и на адрес 7,20 лв. и получаване
на следващия ден.
ЗАБЕЛЕЖКА: При поръчка чрез онлайн магазина
куриерската такса се намалява с 20%!
КОНТАКТИ:
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02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974
albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНИ:
www.albobg.com
www.albo-bg.com
www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/24214/ultrazvukov_kuchegon_dresyor_na_kuche_i_fenerche__38_lv

Детективска агенция АЯКС-Право на избор
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. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24213/detektivska_agenciya_ayakspravo_na_izbor

Детективска Агенция АЯКС-За нас няма нищо невъзможно!!!
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. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24212/detektivska_agenciya_ayaksza_nas_nyama_nishto_nevyzmojno
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Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
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. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24211/detektivska_agenciya_ayakschasten_detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
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/24210/detektivska_agenciya_avalon__chasten_detektiv__dostypni_ceni

Детективска агенция Анаграма - 24 часа професионални детективски услуги
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
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Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24209/detektivska_agenciya_anagrama__24_chasa_profesionalni_detektivski_uslugi

Одеяло с ръкави - www.stepbol.dir.bg
Одеяло с ръкави - www.stepbol.dir.bg
Една нова идея която ще внесе топлина и уют във Вашето ежедневие.
Одеялото с ръкави е направено от мек поларен плат.
Това не е обикновено одеяло то има и ръкави които Ви дават свободата когато сте завити с него да можете да
прочетете Вашата любима книга,да смените програмата на телевизора без да се развивате и т.н.
На самото одеяло има и джоб в който може да сложите
дистанционното за телевизора,очила за четене,телефон и др.
Всичко това е улеснение за Вас и Вашето семейство.
Размерите на одеялото са :
240 х 160 см.
Цветовете са :
Червено,Черно,Синьо,Жълто
Цена: 50 лв.
РАЗМЕР: 240х160 см.
Стара цена: 50 лв.
Нова цена : 28 лв.
ПРОМОЦИЯТА Е ВАЛИДНА
от 27.12.2011г - до 27.01.2012 г.
гр.Сливен
ул.Ген.Драгомиров -№ 15
/ срещу к-с ПАРИЖ /
Доставка за цяла България с куриерска фирма ЕКОНТ.
ДОСТАВКА ДО ОФИС ЕКОНТ 5 лв .
ДОСТАВКА ДО ВАШ АДРЕС /домашен или служебен / 7лв.
За поръчки над 100 лв. Безплатна доставка.
За въпроси и поръчки:
ПЕТЪР ТОДОРОВ
GLOBUL: 089/ 7878549
M- TEL: 088/ 6342679
VIVACOM: 087/ 8944502
E – Mail: stepbol@abv.bg
www.stepbol.dir.bg
stepbol@abv.bg
Одеялото с ръкави Ви дава свободата която желаете.
http://obiavidnes.com/obiava/24208/odeyalo_s_rykavi__wwwstepboldirbg
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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, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24207/detektivska_agenciya_hameleon__garantirana_anonimnostkorektnostprofesionaliz

LEARN BULGARIAN FOR FUN AND TRAVEL
How to introduce myself?
How to ask what time it is?
How to get to the airport?
If you are asking these and other questions like "How to ...?" this course is right for you.
The Bulgarian language course "How to ..." is intended for foreigners who are living or traveling in Bulgaria. By it, the students
will gain a basic knowledge of Bulgarian language to use in everyday situations. Will learn how to greet, how to hire a transport,
how to hold a conversation over the phone or how to order in a restaurant. Price: 250 lv. per 50 class hours. Twice a week from
10.00 to 12.00 Start: January 16.
Orbis Educational Centre organizes Bulgarian course for foreigners taught by experienced professionals
If you would like to learn more, do not hesitate to contact us:
Educational Centre Orbis,
19 Mizia Str., Sofia
Phone: 02/8438363; 0898714495.
e-mail: orbis@abv.bg
www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24206/learn_bulgarian_for_fun_and_travel
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Предлагам Заводски тютюн GOLDEN VIRGINIA
Предлагам Заводски тютюн GOLDEN VIRGINIA,цената е такава,защото и качеството е такова,просто трябва да го
пробвате за да видите каква е разликата от другите тютюни предлагани в нета на цени 15-20лв,няма я тази спицефична
миризма на необработените тютюни, за околните около вас,няма клечки и зелени не ферментирали листа
вътре.Обработен е на парни инсталации,и просто си нямате представа колко трудоемко е всичко това докато се
изкарат тез смрадляци,катрани,кандензати,и летливите феноли в дима за да се получи качествен тютюн,докато при
евтините тютюни се обработват на естествена ферментация и всеки ден се молят сутрин да има сланце,следобед
дъжд,нарязват го после и половината тютюн с зелени не ферментирали листа, и мирише ужасно за вас и
околните.Тютюна е нарязан на тънки ивици и стои като пухче,средно силен.За истински пушачи и ценители на хубавия
тютюн и здравето, оставям емайл за връзка,изпращам в цялата страна по куриерска фирма с опция първо да отворите и
след това да платите,за количества естествено че ще има и отстъпки.предлагам също готови цигари 200бр-15лв
tosko1981@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24205/predlagam_zavodski_tyutyun_golden_virginia

Разговорен курс по български език
Как да поздравя?
Как да попитам колко е часът?
Как да отида до летището?
Ако си задавате тези и други въпроси от типа “Как да…?”, този курс е точно за Вас.
Курсът по български език “Как да…” е предназначен за чужденци, които живеят или пътуват в България. Чрез него
студентите ще получат основни знания по български език, които да приложат в разнообразни ежедневни ситуации. Ще
научат как да се представят, как да си наемат транспорт, как да проведат разговор по телефона или как да си поръчат
в ресторант. Цената е 250 лева. Продължителността е 50 часа. Два пъти в седмицата от 10.00 до 12.00 ч. Начало: 16
януари.
Ако искате да научите повече, не се колебайте да се свържете с нас:
Учебен център Орбис
гр. София, ул. Мизия, 19
тел. 02/8438363; 0898714495.
e-mail: orbis@abv.bg
www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24204/razgovoren_kurs_po_bylgarski_ezik

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК – ниво А1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по фински език, първо ниво по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
необходимата лексика и граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в понеделник и
сряда от 18 до 20 часа. Цената на курса е 200лева. Начало: 23 януари.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24203/kurs_po_finski_ezik__nivo_a1

КУРС ПО ФИНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира съботен курс по фински език, първо ниво по системата Suomen Kielen Alkeisoppikirja. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда базова
лексика, граматика и акцентира върху уменията за изразяване. Часовете се провеждат в събота от 10.30 до 14.30 часа.
Цената на курса е 200 лева. Начало: 21 януари. Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
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Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24202/kurs_po_finski_ezik_za_nachinaeshti

КУРС ПО РУМЪНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата PULS, първо ниво. По време на обучението
се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 –
2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на румънски език. Курсът се
провежда два пъти в седмицата – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 17 януари. Цена –
250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24201/kurs_po_rumynski_ezik_za_nachinaeshti

КУРС ПО ТУРСКИ ЕЗИК
Учебен център Орбис организира курс по турски език , първо ниво. Курсът се провежда по системата „Hitit” . В процеса
на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене.Нивото въвежда основна лексика,
граматика и акцентира върху уменията за изразяване на турски език. Продължителност e 100 учебни часа и се провежда
всяка неделя от 11.00 до 15.30 часа. Цена 300 лв.Начало на курса: 29.01.2012 г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24200/kurs_po_turski_ezik

НЕДЕЛЕН КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - Intermediate
Учебен център Орбис организира неделен курс по английски език по системата New Headway. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и
граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда един път седмично –
всяка неделя от 10.30 до 14.45 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 15 януари
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24199/nedelen_kurs_po_angliyski_ezik__intermediate
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КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – Pre-Intermediate
Учебен център Орбис организира вечерен курс по английски език по системата New Headway. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и
граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на английски език. Курсът се провежда. два пъти седмично –
понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 23 януари
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв. на час.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24198/kurs_po_angliyski_ezik__preintermediate

КУРС ПО НЕМСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по немски език по системата Themen aktuell, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на немски език.
Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа.
Цена 250 лв. Начало: 16 януари
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24197/kurs_po_nemski_ezik_za_nachinaeshti

ТИМ ТРАНС ЕООД - транспортни услуги с камиони и бусове. Най-ниски цени.
www.tim-trans.com
-Транспортни услуги с камион с падащ борд 7t. 35куб.м. 6.20/2.30/2.45. (д/в/ш)
-Камион мебеловоз, с тапициран фургон и падащ борд 2t. 16куб.м 3.80/2.00/2.10 (д/в/ш).
-Микробус 2t. 8куб.м 3.00/1.80/1.75 (д/в/ш).
-Професионално преместване на жилища, офиси и магазини.
-Товарене и разтоварване на камиони и контейнери.
-Транспорт на строителни матeриали, техника, мебели и др.
Качество и коректност на най-ниски цени! Фактури.
Без почивен ден!
www.tim-trans.com
Тел. 0895 496966
http://obiavidnes.com/obiava/24196/tim_trans_eood__transportni_uslugi_s_kamioni_i_busove_nayniski_ceni_wwwtim

Частни Детективи от „Стенк Секюрити” Професионализъм и пълна дискретност!!
Детективска агенция “Стенк Секюрити” предлага пълна гама детективски услуги и има разкрити над 1000 случая
съвместно с органите на МВР, свързани с изневери, фирмена сигурност, паралелно разследване на престъпления,
издирване и проучване на лица и фирми, техническо осигуряване на офиси за недопускане изтичането на информация и др.
Детективската агенция Стенк Секюрити работи на територията на цяла България и в чужбина.
Анонимността ви е гарантирана!
За повече информация посетете нашия сайт: http://stenk-security.com/
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Кирил Димитров
GSM: 0899 14 46 49, 0887 30 49 55
e-mail:stenksecurity@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24195/chastni_detektivi_ot_stenk_sekyuriti_profesionalizym_i_pylna_diskretnost

Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване
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
http://obiavidnes.com/obiava/24194/peynt_zuum__pistolet_za_super_byrzo_i_gladko_boyadisvane

БГ магазин предлага на своите клиенти различни видове детоксикатори – високотехнологични
устройства,
БГ магазин предлага на своите клиенти различни видове детоксикатори – високотехнологични устройства,
които с помощта на водната детоксикация помагат на тялото да се пречиства само.
Можете да го използвате сами и употребата му не изисква никаква специална подготовка.
Предлаганите от нас модели са ST-901 A; ST-901 С;
както и Лазерен детоксикатор ”Laser Blood Cleaner” – прочиства кръвта от мастни и отпадни образувания
посредством лазер.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
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http://obiavidnes.com/obiava/24193/bg_magazin_predlaga_na_svoite_klienti_razlichni_vidove_detoksikatori__visokotehn

ДЕТОКСИКАТОР 350лв !Масажори!Виброколани!Апарат за отслабване!
Пазарувайте изгодно в ”БГ магазин”. Ние Ви предлагаме уреди за дома, Вашето здраве и красота или хоби –
йонизатори, Вибро плейт, детоксикатори и масажори, лазарен епилатор, риболовни пособия и много други.
За повече информация , посетете нашия сайт!
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/24192/detoksikator_350lv_masajorivibrokolaniaparat_za_otslabvane

РАБОТА - Търсете реални обяви за работа - Тук

.

Работа : Aкo има реални предложения за работа , те ще са тук , не търсете , на места на които няма да намерите
работа. Вижте тук и си преценете. http://serious-dating.ovo.bg 0876030067
http://obiavidnes.com/obiava/24191/rabota__tyrsete_realni_obyavi_za_rabota__tuk____

Продавам audi 100 /115 / 2000 на части
Частите от колата са в перфектно състояние , колата не е моргаджииска, информация за цени на частите можете да
видите в сайта http://serious-dating.ovo.bg или на тел 0876030067
http://obiavidnes.com/obiava/24190/prodavam_audi_100_115___2000__na_chasti

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24189/pravete__30_leva_dnevno__samo_za_nyakolko_minuti_na_den_

ЗЛАТНА ОФЕРТА - НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
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Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24188/zlatna_oferta__nadomna_rabota

Правете 30 лева дневно , само за няколко минути на ден !
Описание
Предлагам възможност за изкарване на допълнителни доходи с тенденция след време да надхвърлят вашите основни.
Това,което е нужно е Интернет,не повече от няколко минутки дневно !
Просто трябва да гледате определените за това реклами .
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
ВСИЧКИ ПОДРОБНОСТИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ГЛЕДАНЕ НА РЕКЛАМИТЕ ТУК --->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24187/pravete__30_leva_dnevno__samo_za_nyakolko_minuti_na_den_

ЗЛАТНА ОФЕРТА - НАДОМНА РАБОТА
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24186/zlatna_oferta__nadomna_rabota

НАДОМНА РАБОТА ! ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ ! ПЕЧЕЛИ ПАРИ ПРЕЗ СВОБОДНОТО
ВРЕМЕ !
Допълнителни доходи и възможност с течение на времето да печелите всеки месец от 1000 лева и нагоре от дома си!
Вие сте си шеф, вие решавате колко да работите! За повече информация, влезте в сайта->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/24185/nadomna_rabota__dopylnitelni_dohodi__pecheli_pari_prez_svobodnoto_vreme_

ПРОМОЦИЯ от 27.12.2011 г. до 29.02.2012 г. 42 лева на лист шперплат с ДДС
ПЛАНЕТ СТРОЙ 2008 ООД като лидер на пазара прави за всички свои клиенти в страната следната промоция от
27.12.2011 г. до 29.02.2012 г. 42 лева на лист водоустойчив шперплат с ДДС. А за град Варна – 41 лева на лист с ДДС. Това
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са цени за китайския шперплат, който се предлага масово в страната. Количества на склад – 22 000 листа.
http://obiavidnes.com/obiava/24184/promociya_ot_27122011_g_do_29022012_g_42_leva_na_list_shperplat_s_dds

Превоз на покъщнина, багаж, транспорт на мебели, превози от врата до врата. Транспортни
услуги в София, страната и ЕС. Групажни и индивидуални превози
Превози на мебели, багаж, покъщнина. Транспортни услуги в София, страната и ЕС.Товарни превози с бордови микробуси
и камиони с дължина на товарната част до 4,50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна
страна за запазване целостта на Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане,мебели,багаж от жилища, квартири,
офиси, магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС.Регулярни превози до Италия. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел:02/4890390 / 0877663995 / 0898874253
http://obiavidnes.com/obiava/24183/prevoz_na_pokyshtnina_bagaj_transport_na_mebeli_prevozi_ot_vrata_do_vrata_tran

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
-изневери
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео материал)
-комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на „обекта“по време на разследването
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители,длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-установяване на финансово състояние
-откриване и установяване на финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор
-пасиви и активи
-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки – биографични,адресни, месторабота,телефонни
skype:security96.com
www.fendy.eu
0887648831
http://obiavidnes.com/obiava/24182/24_chasa_detektivski_uslugi_izneveri_nablyudenie

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
-изневери
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео материал)
-комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на „обекта“по време на разследването
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители,длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-установяване на финансово състояние
-откриване и установяване на финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор
-пасиви и активи
-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки – биографични,адресни, месторабота,телефонни
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skype:security96.com
www.fendy.eu
0887648831
http://obiavidnes.com/obiava/24181/24_chasa_detektivski_uslugi_izneveri_nablyudenie

24 часа Детективски услуги, изневери, наблюдение
1.СЕМЕЙНИ КОНФЛИКТИ
-изневери
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване, -установяване (прилагане на снимков и видео материал)
-комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на „обекта“по време на разследването
2.ИЗДИРВАНЕ
-на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители,длъжници некоректни бизнес партньори
3.КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-установяване на финансово състояние
-откриване и установяване на финансова стабилност или несъстоятелност на настоящ или бъдещ бизнес партньор
-пасиви и активи
-разследване/предотвратяване и доказване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки – биографични,адресни, месторабота,телефонни
skype:security96.com
www.fendy.eu
0887648831
http://obiavidnes.com/obiava/24180/24_chasa_detektivski_uslugi_izneveri_nablyudenie

Bъзстановяване и събиране на лизинг
1.Ще поемем всички ваши некоректни лизинг- договори!
2.Възстановяване и прибиране на лизинговото ви имущество!
3. Автомобили, леки и товарни влекачи и ремаркета, както е всяка друга земеделска или строителна техника, която вие
сте предоставили на ваши клиенти!
4. Също така поемаме и събирането на забавени суми по вашите лизинг договори, забавени или отказани плащания към
вас!
5.Укриване на автомобил извън страната.продаване и препродаване с цел да не бъде върнат на вас!
6.Умишлено забавяне на вноските към вас!
7.Застрахователни измами с цел облагодетелстване за ваша сметка!
8.Събиране на ОСТАТЪЧНИЯ ДЪЛГ!
9.Изкупуване на на остатъчен дълг!
10.Подсигуряване на паркинг стопанисване на движимо имущество!
11.Встъпване на лизинг дълг!
0887648831
skype:security96.com
www.fendy.eu
http://obiavidnes.com/obiava/24179/byzstanovyavane_i_sybirane_na_lizing

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги
Разкрива и доказва изневери,
фирмено разследване:-проучва търговска репутация,
изтичане на фирмена наличност,
изучава търговски пазар и др.
справки:биографични данни,адрес,месторабота,
съдебно досие по граждански и наказателни дела,
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открива и блокира камери,микрофони и др.в
жилищни пом. и автомобили
системи за наблюдение чрез GPS,
сателитни връзки и др.
издирва лица:укриващи се, безследно изчезнали,
биологични родители
консултации и др.детективски услуги..
Детективска Агенция FOX-Частен Детектив-Иван Иванов
е един от основателите на Детективска Колегия-България!
Екип от професионалисти- бивши служители на МВР
Има репутацията за най-доброто доказателство!
Професионализъм,бързина и защита на личната информация,
както и лоялна ЦЕНА !!!
E-mail:fox@detectiv-bg.com
тел:0888400413 , 0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/24177/detektivska__agenciya__foks__bylgariya_0888400413

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги
Разкрива и доказва изневери,
фирмено разследване:-проучва търговска репутация,
изтичане на фирмена наличност,
изучава търговски пазар и др.
справки:биографични данни,адрес,месторабота,
съдебно досие по граждански и наказателни дела,
открива и блокира камери,микрофони и др.в
жилищни пом. и автомобили
системи за наблюдение чрез GPS,
сателитни връзки и др.
издирва лица:укриващи се, безследно изчезнали,
биологични родители
консултации и др.детективски услуги..
Детективска Агенция FOX-Частен Детектив-Иван Иванов
е един от основателите на Детективска Колегия-България!
Екип от професионалисти- бивши служители на МВР
Има репутацията за най-доброто доказателство!
Професионализъм,бързина и защита на личната информация,
както и лоялна ЦЕНА !!!
E-mail:fox@detectiv-bg.com
тел:0888400413 , 0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/24178/detektivska__agenciya__foks__bylgariya_0888400413

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ

Страница 52/55

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

02.01.2012

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/24176/detektivska___agenciya__inkognitochasten__detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
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Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/24175/detektivska___agenciya__inkognitochasten__detektiv

Детективска агенция АЯКС-Право на избор
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. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24174/detektivska_agenciya_ayakspravo_na_izbor

Детективска Агенция АЯКС-За нас няма нищо невъзможно!!!
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. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
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http://obiavidnes.com/obiava/24173/detektivska_agenciya_ayaksza_nas_nyama_nishto_nevyzmojno

Детективска Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
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. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24172/detektivska_agenciya_ayaks_e_vashiyat_uspeshen_izbor_na_chasten_detektiv

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
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. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/24171/detektivska_agenciya_ayakschasten_detektiv
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