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Грижа за възрастни и болни хора в домашна среда
Раяна 2000 предлага грижи за възрастни и болни хора в домашна среда, придружители в болнични заведения, домашни
помощници
http://obiavidnes.com/obiava/25648/grija-za-vyzrastni-i-bolni-hora-v-domashna-sreda

Acer K330 LED 3D Ready 500lum 1280x800 4000:1 HDMI
Acer K330 LED 3D Ready 500lum 1280x800 4000:1 HDMI, SD Card reader, USB, 1.24kg 2г
http://obiavidnes.com/obiava/25498/acer-k330-led-3d-ready-500lum-1280x800-40001-hdmi

Мебели по поръчка
Цялостно индивидуално проектиране и гарантирано професионално изпълнение на стандартни и нестандартни кухни и
мебели от ПДЧ. Транспорт и монтаж в рамките на страната. За контакт и информация: http://creodecor.net/ тел.: 0894
450 805
http://obiavidnes.com/obiava/24531/mebeli_po_porychka

Мебели по поръчка
Цялостно индивидуално проектиране и гарантирано професионално изпълнение на стандартни и нестандартни кухни и
мебели от ПДЧ. Транспорт и монтаж в рамките на страната. За контакт и информация: http://creodecor.net/ тел.: 0894
450 805
http://obiavidnes.com/obiava/25672/mebeli-po-porychka

wellness-zone.net -търговия с продукти за здравето
wellness-zone.net предлага широка гама от wellness продукти. В сайта ще откриете продукти за здравословно хранене,
продукти за контрол на теглото и борба с излишните килограми, продукти за имунната система, хранителни продукти
за здраво сърце, хранителни продукти за контрол на стреса, продукти за фитнес и енергия, както и козметични средства
за тяло и кожа. За по-обстойна информация се свържете с нас.
http://wellness-zone.net
http://obiavidnes.com/obiava/25671/wellness-zonenet--tyrgoviya-s-produkti-za-zdraveto

ПРОДАВАМ ЧЕТИРИ ПАРЦЕЛА ДО ВАРНА
1.Парцел с площ от 4670 кв. м. е разположен на 3-4 км от града от Варна до летище Варна и с. Тополи има лице 37 м на
главния път за София ГП 4.Това е оживен първокласен път, със силен автомобилен трафик .Парцелът граничи със
Западната промишлено-икономическа зона на гр. Варна.
2. Парцел с площ от 2850 кв. м. в гр. Аксаково, намира само на 6 км. от Варна.Парцелът може да се използва за складови и
промишлени дейности. Има изградена много добра пътна инфраструктура до Варна. Само на 5 минути с кола от Варна.
3. Парцел с площ 48 000 m2 - разположен само на 10 км. от гр. Бяла, който се намира на брега на Черно море и на 2 км.
от Автомагистрала. Парцелът се намира в с.Юнец община Долни Чифлик.
4. Продавам лозе 535 кв.м. в гр Аксаково само на 6 км. от гр. Варна. Чудесен парцел за вилно строителство. Местността
в която се намира лозето е тиха и спокойна,непосредствено до Аксаково, има построени Вили и малки къщи до лозето.
http://obiavidnes.com/obiava/25670/prodavam-chetiri-parcela-do-varna

Chafeto.com -богат асортимент на ръчно изработени бижута
"В интернет магазина на Chafeto може да откриете бижута:
- Гривни;
- Дамски пръстени;
- Комплекти;
- Мъжки пръстени;
- Обици;
- Плочки за гравиране;
- Часовници Espirit.
- Ланци;
- Брошки;
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- Висулки;
- Гравиране;
- Продажба на сребро
http://www.chafeto.com/
http://obiavidnes.com/obiava/25669/chafetocom--bogat-asortiment-na-rychno-izraboteni-bijuta

Albaluna-луксозни дамски и мъжки обувки, боти и ботуши
Albaluna разполага с магазини в София, Сандански и Пловдив, както и с електронен магазин за луксозни кожени обувки,
луксозни чанти и аксесоари. Чантите, които предлагаме са с марките Armani Jeans, Braccialini, Manufacture d’essai, Gian
Marco Venturi, Capo Verso, Laura Biagiotti, Carraro и др. Те са от естествена кожа или екоматериали. Марките дамски
обувки, боти и ботуши са добре познатите на българския пазар – Armani Jeans, Francesco Morichetti, Swish, Roberto
Botticelli, Laura Biagiotti, ELLE, Manufacture d’essai, JB Martin, Braccialini, Baci&Abbracci
http://obiavidnes.com/obiava/25668/albaluna-luksozni-damski-i-myjki-obuvki-boti-i-botushi

Земеделска земя купувам по договаряне в общ.Павликени
Земеделска земя изкупува 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,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол, 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 от 60лв до 750лв в
зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/25667/zemedelska-zemya-kupuvam-po-dogovaryane-v-obshtpavlikeni

Земеделска земя в Попово,Търговище купувам-0886236248
Земеделска земя изкупува 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,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол, 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 от 60лв до 750лв в
зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/25666/zemedelska-zemya-v-popovotyrgovishte-kupuvam-0886236248

Електрическа машинка за пълнене на цигари.
Електрическа машинка за пълнене на цигари.
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5-степенна скорост,
контейнерче за тютюн и контейнерче за отпадък.
работи с цигарени гилзи (кухи цигари)
производителност до 9 цигари в минута
I. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Уредът работи с мрежово напрежение 220V.
II. ИНСТРУКЦИИ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
1. Включете щепсела в контакта;
2. Натиснете лостчето надолу;
З. С въртеливо движение поставете празната цигара върху металната тръба, оставете да влезе до края и пуснете
лостчето;
4. Поставете регулатора на желаната гъстота на тютюна;
5. Сложете чист тютюн в камерата. Не препълвайте и не тъпчете твърде стегнато, тъй като това ще затрудни
постигането на желаната гъстота! Ще получите най-добър резултат ако използвате обемен неслепнат тютюн.
6. Натиснете горния бутон и изчакайте цигарата да се напълни. За да видите как работи машинката за цигари моля
проследете следния линк: http://www.youtube.com/watch?v=xNTc6hy5Gmw
Предлагаме 2 модела (според големината и издръжливостта)
Easy Filter (mini) – тегло 0.300 кг. Цена: 37.00 лв.
Easy Roll – тегло 1.050 кг. Цена 53.00 лв.
ДОСТАВКА В ЦЯЛАТА СТРАНА
За повече информация:
http://www.smartchoicebg.com/
За контакти:
0877 777 963
0878 709 663
E-mail:
smartchoicebg@abv.bg
smartchoicebg@mail.bg
Skype: smartchoicebg
ЕМИЛ НИКОЛОВ
http://obiavidnes.com/obiava/25665/elektricheska-mashinka-za-pylnene-na-cigari

Наргиле – древен източен обичай, популярен по цял свят.
Наргиле – древен източен обичай, популярен по цял свят.
Наргиле – е средство за пушене, характеризиращо се с използване на течност за филтрация и охлаждане. Пушенето на
наргиле – древен източен обичай, станал много популярен по цял свят. Да се купи наргиле означава да се намери път към
максимална релаксация и премахване на стрес, тъй като пушенето на наргиле помага да се настроиш философски и
позитивно. Хубав, качествен и нескъп оригинален подарък за мъж. Нашия магазин SMART CHOICE
www.smartchoicebg.com ,предлага голям избор на наргилета- чудесен подарък за важни събитията и хора. Оригинален
подарък за мъж, подарък който ще бъде оценен и запомнен.
Размери: от 18 см., до 70 см височина.
Цени: от 11.00 лв., до 48.50 лв.
За контакти:
0878 709 663
0877 777 963
E-mail:
smartchoicebg@abv.bg
smartchoicebg@mail.bg
Skype: smartchoicebg
Емил Николов
http://obiavidnes.com/obiava/25664/nargile--dreven-iztochen-obichay-populyaren-po-cyal-svyat

Турмалинова яка “Dr. Nature”
Турмалинова яка “Dr. Nature”
Яката Dr. Nature е създадена по японска технология с използването на турмалинови кристали, постоянни магнити,
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бамбукови въглища и органичен германий. Те са имплантирани в трислойна структура на специална тъкан, изградена от
високотехнологични полимерни влакна. Яката идеално поддържа врата и главата и подпомага движението. Вградените
високоактивни елементи отдават своето действие по време на иползването на продукта.
Турмалиновата яка Dr. Nature е предназначна за превантивна грижа и подобряване на състоянието при схващане и
напрежение в областта на шията и раменете; шипове във врата, ревматизъм; шийна остеохондроза; проблеми с
щитовидната жлеза; проблеми със съня; простудни заболявания; болки в главата; загуба на концентрация и преумора.
Използването на яката нормализира функциите на остеобластите (клетки, образуващи костната тъкан), възстановява
ставите, междупрешленните дискове и костната тъкан. Засилва устойчивостта на костите, стимулира
производството на синовиална течност и осигурява надеждно смазване на ставните повърхности. Носенето на яката
намалява износването на дисковете при шийната остеохондроза, подобрява състоянието и функциите на шийните
прешлени. Повишава еластичността на костно-ставните връзки, премахва мускулно напрежение, стрес, повишава
устойчивостта и издръжливостта на организма. Помага за по-бързо тонизиране на тялото и по-ефективно справяне с
умората, напрежението и стреса, и оказва общо-укрепващо действие върху организма. Особено подходяща за хора
работещи всекидневно на компютър.
Повече подробности можете да намерите на www.smartchoicebg.com
За контакти:
0878 709 663
0877 777 963
E-mail:
smartchoicebg@abv.bg
smartchoicebg@mail.bg
Skype: smartchoice
Емил Николов
http://obiavidnes.com/obiava/25663/turmalinova-yaka-dr-nature

Турмалинов колан “Dr. Nature”
Турмалинов колан “Dr. Nature”
Коланът Dr. Nature е създаден по японска технология с използването на турмалинови кристали, постоянни магнити,
бамбукови въглища и органичен германий. Те са имплантирани в трислойна структура на специална тъкан, изградена от
високотехнологични полимерни влакна. Коланът идеално поддържа кръста и гръбначния стълб, стабилизира
био-динамиката на тялото. Вградените високоактивни елементи отдават своето действие по време на иползването на
продукта.
Турмалиновият колан Dr. Nature е предназначен за превантивна грижа и подобряване на състоянието при остеохондроза
на гръдните и лумбални прешлени на гръбначния стълб, херния на междупрешленните дискове, болки в областта на таза,
мускулите на глезените и бедрата, ишиас, невралгии, спазми на бедрения мускул, разширени вени, отоци и болки в
краката. Ефективно се прилага за подобряване циркулацията на кръвта в долните крайници, за ускоряване зарастването
на кости при счупвания, за предпазване от простатит, детоксикация на черния дроб, бъбреците, жлъчката, червата.
Използването на колана нормализира функциите на остеобластите (клетки, образуващи костната тъкан), възстановява
ставите, междупрешленните дискове и костната тъкан. Засилва устойчивостта на костите, стимулира
производството на синовиална течност и осигурява надеждно смазване на ставните повърхности. Носенето на колана
намалява износването на дисковете при остеохондроза, подобрява състоянието и функциите на гръбначния стълб,
ускорява образуването на костен мазол след счупвания. Повишава еластичността на костно-ставните връзки, премахва
мускулно напрежение, стрес, повишава устойчивостта и издръжливостта на организма. Подобрява съня, оказва
общо-укрепващо действие. Повече подробности можете да намерите на www.smartchoicebg.com
За контакти:
0878 709 663
0877 777 963
E-mail:
smartchoicebg@abv.bg
smartchoicebg@mail.bg
Skype: smartchoice
Емил Николов
http://obiavidnes.com/obiava/25662/turmalinov-kolan-dr-nature

Курс по графичен дизайн, град Варна
Образователен център “Експерт” към ЕТ “Експерт – М.Игнатова – гр.Варна, организира специализиран
графичен дизайн. Програмите се изучават в пакет или модул по избор.
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Изучават се програмите:
Corel Draw; Photoshop; Illustrator; InDesign; Macromedia Dreamweaver
Обучението се провежда индивидуално или групово, в дни и часове, които са удобни за Вас.
Професионализма на преподавателя и постъпковия му подход ще позволят да задълбочите и разширите Вашите познания
и умения.
Преподаватели в “Експерт” са специалисти с висше образование и дългогодишна практика. Подбрани са по най-строги
критерии, като голяма част от тях работят в областта на образованието.
За повече информация и контакти:
ул. "Поп Харитон" N 6 (зимно кино Тракия)
052/ 608 600
0890 304 547
Email:
skype: ecspert_varna
Сайт: http://www.kurs-varna.free.bg/
С пожелание за хубав и успешен ден !
http://obiavidnes.com/obiava/25661/kurs-po-grafichen-dizayn-grad-varna

Пакет: УЕБ ДИЗАЙН, Photoshop и анимации с Flash, град Варна
Чрез пакета ще придобиете знания и практически умения за създаването на интернет страници с DREAMWEAVER, с
програмата Flash ще можете да създавате интерактивни обекти и анимирани клипчета. А с Photoshop ше се научите
как да отстранявате повреди или драскотини на лоша фотография; ще можете да композирате нови снимки; да
отстранявате излишни елементи
Предлагаме индивидуално и групово обучение.
Цени: 30 уч.ч.- 200 лева (за индивидуално обучение във време удобно за Вас)
60 уч.ч – 400 лева (за индивидуално обучение във време удобно за Вас)
за група от двама 30 уч.ч.- 180 лева; 60 уч.ч – 370 лева
Часовете се провеждат в удобно за клиента време и избрана от него продължителност.
За информация и записване:
Град Варна
ул. "Поп Харитон" N 6 (зимно кино Тракия)
телефон:052/ 608 600; 0890 304 547
skype: ecspert_varna
Email:centyr_ecspert@abv.bg
Сайт: http://www.kurs-varna.free.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/25660/paket-ueb-dizayn-photoshop-i-animacii-s-flash-grad-varna

Kурсове по Excel- за напреднали - таблици, формули, графики, бази данни, PIVOT, град Варна
1.
•
•
2.
3.
•
•
•
•
•
•
•

Техники за работа с бази данни data/form
Активиране на формуляр, преглед, редактиране, добавяне на нов и изтриване на запис
Справки, задаване на критерий; преглед на записите отговярящи на определени критерий
Сортиране на данни с data/sort
Филтриране на данни Data/Filter/AutoFilter
Активиране на AutoFilter
Възможности на AutoFilter
Поставяне на филтри на повече от едно поле
зключване на филтър
Филтриране на данни с техниката Data/Filter/Advanced Filter
Области
Технически изпълнение
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• Филтър с активни Unique records only
4. Обновяване на данни с техниката Data/Consolidate
5. Пресмятане с техниката Subtotals – по едно и две полета, пресмятане по йерархични групи, по различни полета с
различни функции
6. Създаване на осеви таблици и диаграми с Pivot Table and PivotChart Report
Създаване на осева таблица
Задаване на модел на представяне
Задаване на допълнителни функции за части
Актуализация
Промяна в действието на данните
Създаване на справки
Създаване на осева диаграма
Актуализация промяна в конструкцията, справки по осева диаграма
Преподаването се извършва от правоспособен преподавател магистър по „ компютърни системи”.
Издаваме сертификат.
Имаме различни варианти и за ангажирани хора.
За повече информация и контакти:
Гр.Варна
ул. "Поп Харитон" N6 (зимно кино Тракия)
052/ 608 600; 0890 304547
skype: ecspert_varna
Email: centyr_ecspert@abv.bg
Сайт: http://www.kurs-varna.free.bg/
С пожелание за хубав и успешен ден !
http://obiavidnes.com/obiava/25659/kursove-po-excel--za-naprednali---tablici-formuli-grafiki-bazi-danni-pivot-

Дамски кожени чанти от еко кожа
Дамски кожени чанти от еко кожа
Богат асортимент от дамски кожени чанти от еко кожа. Голямо разнообразие от цветове и модели със цени съобразени
с възможностите на всяка дама на всяка възраст, можете да намерите в Електронен магазин “Smart Choice”
Може би някой ще каже, че няма нищо по-хубаво от естествената кожа, но нека помислим и за животните, които
трябва да бъдат жестоко убити за да се сдобием с продукт, който лесно може да бъде заменен от ЕКО КОЖА.
Чантите от Еко кожа не отстъпват по красота, атрактивност и здравина на тези от естествена кожа, но имат
предимство с много по-ниската си цена, която ги прави достъпни за всички дами с изтънчен вкус.
Цени от 29.00 до 49.00 лв.
Повече подробности и разнообразни модели можете да намерите в Електронен магазин “Smart Choice” –
http://www.smartchoicebg.com/
ДОСТАВКА В ЦЯЛАТА СТРАНА
За контакти:
0878 709 663
0877 777 963
E-mail: smartchoicebg@abv.bg
smartchoicebg@mail.bg
Skype: smartchoice
Емил Николов
http://obiavidnes.com/obiava/25658/damski-kojeni-chanti-ot-eko-koja

Подготовка за сертификати fce, toefl, cae, cpe, град Варна
Учебен център „Експерт”- Варна предлага интензивни курсове по английски за подготовка за полагане на toefl, ielts
изпити и придобиване на Cambridge сертификати (fce, cae, cpe &, bec).
Програми са подходящи за курсисти, които биха искали да кандидатстват във висши учебни заведения в чужбина или да
имат международно-призната диплома за владеене на езика.
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Ние гарантираме:
- обучение в малки групи или индивидуално
- индивидуален подход към езиковото обучението
- високо-квалифицирани преподаватели с дългогодишен опит
- отлични цени
Цени: 30 уч.ч.- 180 лева (за индивидуално обучение във време удобно за Вас)
за група от двама 30 уч.ч.- 150 левa;
За повече информация и контакти:
Град Варна
ул. "Поп Харитон" N 6 (зимно кино Тракия)
телефон:052/ 608 600; 0890 304 547; 0887 690 988;
skype: ecspert_varna
Email:centyr_ecspert@abv.bg
Сайт: http://www.kurs-varna.free.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/25657/podgotovka-za-sertifikati-fce-toefl-cae-cpe-grad-varna

Курс по английски език за ученици и студенти, град Варна
Образователен център Експерт организира обучение по английски език за ученици - групово и индивидуално за :
- ученици от първи до седми клас
- ученици в гимназиален етап
- подготовка на ученици за формата на сертификатно ниво
- подготовка на кандидат - студенти.
Предлагаме :
Индивидуално обучение или работа в малки групи.
Висококвалифицирани преподаватели , видео и аудио уроци.
Цени: 30 уч.ч.- 150 лева (за индивидуално обучение във време удобно за Вас)
за група от двама 30 уч.ч.- 100 левa;
Разсрочено плащане и различни отстъпки .
За повече информация и контакти:
Град Варна
ул. "Поп Харитон" N 6 (зимно кино Тракия)
телефон:052/ 608 600; 0890 304 547
skype: ecspert_varna
Email:centyr_ecspert@abv.bg
Сайт: http://www.kurs-varna.free.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/25656/kurs-po-angliyski-ezik-za-uchenici-i-studenti-grad-varna

Курс по немски език за ученици и студенти, град Варна
Образователен център Експерт организира обучение по немски език за ученици - групово и индивидуално за :
- ученици от първи до седми клас
- ученици в гимназиален етап
- подготовка на ученици за формата на сертификатно ниво
- подготовка на кандидат - студенти.
Предлагаме :
Индивидуално обучение или работа в малки групи.
Висококвалифицирани преподаватели , видео и аудио уроци.
Цени: 30 уч.ч.- 150 лева (за индивидуално обучение във време удобно за Вас)
за група от двама 30 уч.ч.- 100 левa;
Разсрочено плащане и различни отстъпки .
За повече информация и контакти:
Град Варна

Страница 7/80

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.02.2012

ул. "Поп Харитон" N 6 (зимно кино Тракия)
телефон:052/ 608 600; 0890 304 547
skype: ecspert_varna
Email:centyr_ecspert@abv.bg
Сайт: http://www.kurs-varna.free.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/25655/kurs-po-nemski-ezik-za-uchenici-i-studenti-grad-varna

Курсове по чужди езици за възрастни и деца, в удобно време, град Варна
Учебен център „Експерт”- Варна предлага курсове по:
• английски език
• френски език
• немски език
• руски език
• испански език
• италиански език
Обучението се извършва по утвърдени български и международни системи за изучаване на език като чужд.
Водещ принцип при оформянето на курсовете е нивото на владеене на езика - напълно начинаещи, слабо напреднали и
напреднали.
Преподавателите са филолози с богат опит и стаж в преподаването на чужди езици.
За повече информация и контакти:
Град Варна
ул. "Поп Харитон" N 6 (зимно кино Тракия)
телефон:052/ 608600; 0890 304547
skype: ecspert_varna
Email:centyr_ecspert@abv.bg
Сайт: http://www.kurs-varna.free.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/25654/kursove-po-chujdi-ezici-za-vyzrastni-i-deca-v-udobno-vreme-grad-varna

Специализирана подготовка за матура 2012 по БЕЛ, математика и английски език
Учебен център „Експерт”- Варна предоставя подготовка за матура по български език и литература, математика,
география и английски език
Обученията са групови и индивидуални.
Цени: 30 уч.ч.- 180 лева (за индивидуално обучение във време удобно за Вас)
за група от двама 30 уч.ч.- 150 левa;
За повече информация и контакти:
Град Варна
ул. "Поп Харитон" N 6 (зимно кино Тракия)
телефон:052/ 608 600; 0890 304 547; 0887 690 988;
skype: ecspert_varna
Email:centyr_ecspert@abv.bg
Сайт: http://www.kurs-varna.free.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/25653/specializirana-podgotovka-za-matura-2012-po-bel-matematika-i-angliyski-ezik

Подготовка на ученици по БЕЛ и Математика
Образователен център „Експерт” предлага курсове по математика и БЕЛ като част от подготовката за конкурсния
изпит за прием в езиковите гимназии и специализираните училища, както и успешно полагане на тестовете за външно
оценяване.
Какво предлагаме:
• целогодишно обучение в решаване на тест и пробни изпити;
• подробно преподаване на целия материал от 5, 6 и 7 клас;
• тренинг в решаване на задачи и развиване на писмени съчинения;
• индивидуално и в малки групи обучение с опитни преподаватели;
• осигурени учебни материали;
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• разсрочено плащане;
• традиционна отлична успеваемост;
Цени: 30 уч.ч.- 180 лева (за индивидуално обучение във време удобно за Вас) за група от двама 30 уч.ч.- 150 левa;
За допълнителна информация:
Град Варна
ул. "Поп Харитон" N 6 (зимно кино Тракия)
телефон:052/ 608600; 0890 304547
skype: ecspert_varna
Email:centyr_ecspert@abv.bg
Сайт: http://www.kurs-varna.free.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/25652/podgotovka-na-uchenici-po-bel-i-matematika

Домклима-продажба,сервиз и монтаж на климатична техника
Фирма Домклима се занимава с търговия с японски климатици с марките Daikin, Fujitsu,National, Toshiba, Mitsubishi,
Sanyo и Sharp за градовете Видин, Враца, Монтана, София, Габрово и Велико Търново. Предлагаме монтаж, демонтаж,
зареждане с фреон, както и сервиз на климатиците.
гр. Враца
бул."Христо Ботев" №90
тел 092 / 66 60 25
0898 55 37 22 / 0888 89 28 16
гр. Велико Търново
ул. "П. Яворов" №34
тел 0899 61 48 73
гр. Габрово
бул "Априлов" №26
тел 0898 56 00 37
http://www.domklima.com
http://obiavidnes.com/obiava/25651/domklima-prodajbaserviz-i-montaj-na-klimatichna-tehnika

Рисувам професионални маслени картини по поръчка
Рисувам картини по поръчка на всякаква тематика-портрети по снимка,пейзажи и др
Цени по договаряне!
Направете своя най-ценен и оригинален подарък!
за поръчки
0883436296-Станислава Николова
http://obiavidnes.com/obiava/25650/risuvam-profesionalni-masleni-kartini-po-porychka

Букмейкъри, спортни прогнози, покер, казино | Premiumbet.net
Букмейкъри, спортни прогнози, футболни прогнози, залози, покер, казино, спортни новини.Букмейкъри с бонуси за
българи.Регистрирайте се във вашия букмейкър и спечелете.Bookmakers.
http://obiavidnes.com/obiava/25649/bukmeykyri-sportni-prognozi-poker-kazino--premiumbetnet

ТЮТЮН С ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО
Продавам нарязан тютюн с отлично качество. Тютюнът е минат на парна инсталация,добре ферментирал и е без
примеси с мн.мек и приятен мирис на тютюн.Тютюнът е''Ориентал''и'' Крумовград''може да се ароматизира с аромат
на ванилия, шоколад, манго, киви, мента и мн.др.цената за килограм е 25лв доставка до всяка точка на страната чрез
еконт.тел за връзка 0882053235,0896834030,0877604515.
http://obiavidnes.com/obiava/25647/tyutyun-s-otlichno-kachestvo

ТЮТЮН С ОТЛИЧНО КАЧЕСТВО
Продавам нарязан тютюн с отлично качество. Тютюнът е минат на парна инсталация,добре ферментирал и е без
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примеси с мн.мек и приятен мирис на тютюн.Тютюнът е''Ориентал''и'' Крумовград''може да се ароматизира с аромат
на ванилия, шоколад, манго, киви, мента и мн.др.цената за килограм е 25лв доставка до всяка точка на страната чрез
еконт.тел за връзка 0882053235,0896834030,0877604515.
http://obiavidnes.com/obiava/25646/tyutyun-s-otlichno-kachestvo

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/25645/pravete--30-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА 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/25644/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-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/25643/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
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2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. 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/25642/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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/25641/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Балони с хелий. Украса за вашата сватба, годишнина, фирмено тържество, парти, рожден ден.
Украса с балони. Балони с хелий. Украса за вашата сватба, годишнина, фирмено тържество, парти, рожден ден.
Декорация с балони.
За контакти:
http://balonite.com/
office@eanora.com
Skype: eanorabg
0886 145 823
http://obiavidnes.com/obiava/25640/baloni-s-heliy-ukrasa-za-vashata-svatba-godishnina-firmeno-tyrjestvo-parti-ro
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Декорации с балони. Балони с хелий.
Украса с балони за вашата сватба, годишнина, фирмено тържество, парти, рожден ден. Декорации с балони. Балони с
хелий. Декорации на сватбени тържества.
За контакти:
http://baloni-decor.com/
office@eanora.com
Skype: eanorabg
0888 973 953
http://obiavidnes.com/obiava/25639/dekoracii-s-baloni-baloni-s-heliy

Еанора ЕООД. Къщички за птици. Декорация с балони. Коледна украса
Еанора ЕООД. Украса с балони за вашата сватба, годишнина, фирмено тържество, парти, рожден ден. Декорация с
балони. Коледна украса. Къщички за птици. Хранилки за пойни птички. Мътилки за вълнисти папагалчета.
За контакти:
http://eanora.com/
office@eanora.com
Skype: eanorabg
0888 973 953
http://obiavidnes.com/obiava/25638/eanora--eood-kyshtichki-za-ptici-dekoraciya-s-baloni-koledna-ukrasa

Транспортни услуги БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН/Превоз на покъщнина, багаж, МЕБЕЛИ. Изгодни
цени/0898-8742-53/0877-663-995/.ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи - без почивен ден.Цялостен пренос на Вашето обзавеждане.
Транспортни услуги в София, страната и ЕС.Товарни превози с бордови микробуси и камиони с дължина на товарната
част до 4,50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване целостта на
Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси,
магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС.Регулярни превози до Гърция и Италия. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел:02/4890390 / 0877663995 / 0898874253
http://valtrans.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/25637/transportni-uslugi-bez-pochiven-denprevoz-na-pokyshtnina-bagaj-mebeli-izgodni-c

Дамски палта
Желаете палта онлайн? Можете да откриете сведения за онлайн магазин за палта. Заповядайте на нашия интернет
адрес за палта.
http://obiavidnes.com/obiava/25636/damski-palta

Курс по Аржентинско танго за абсолютно начинаещи
Курс по Аржентинско танго за абсолютно начинаещи в Tango Porta
Започва на 11-ти февруари 2012 г. Курсът ще се провежда всяка събота от 16:30 до 17:30 и неделя от 18:30 до 19:30 в
Зала 1 на бул. Дондуков 11. Не е нужно да идвате по двойки.
Всички желаещи са добре дошли!
За записване: тел 0878329556.
За повече информация: www.tangoporta.eu или facebook: Tango Porta.
Заповядайте!
http://obiavidnes.com/obiava/25635/kurs-po-arjentinsko-tango-za-absolyutno-nachinaeshti

Електронни Везни
Фирма Мега Тест-България ЕООД е дългогодишен лидер при производство, ремонт, продажба, сервиз и абонаментна
поддръжка на всички видове електронни и механични везни ( кантари ) . Осигурява съдеиствие при годишната заверка на
везните ( кантарите). Преустроиство, изграждане и ремонт на автомобилни везни. Изграждане на електронни
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дозиращи системи и нестандартни решения в теглоизмерването. Мега Тест-България ЕООД е сертифицирана от Bureau
Veritas по ISO9001:2009.
http://obiavidnes.com/obiava/25634/elektronni-vezni

дребни дърводелски поправки по домовете
Монтаж и демонтаж на гардероби,секции,шкафове.Регулиране не вратички.Пребоядисване.Монтаж на врати и
первази.Скъсяване на врати,смяна на брави,поправка на разбити врати.Прогонка и уплътняване на врати и
прозорци.Изолация
от
студ
и
вятър.Притягане
на
клатещи
се
маси
и
столове.Ниски
цени.Веднага.Тел:028402396,GSM:0885994579
http://obiavidnes.com/obiava/25633/drebni-dyrvodelski-popravki-po-domovete

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/25632/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА 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/25631/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ - ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН
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://detective-hameleon.ewebsite.com
http://obiavidnes.com/obiava/25630/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

Накарай гладката си кожа да заблести
Кажете сбогом на нежеланото окосмяване завинаги!
Kalo е продукт, разработен от канадската компания NISIM International с естествени растителни активни съставки,
базирани на патентовани технологии, след повече от 20 години изследвания и проучване на растежа на космите.
Kalo безопастно и ефективно потиска нежеланото окосмяване по тялото.Никога вече няма да ти се налага да
прибягваш до фотоепелация, лазер и кола маска!
Това е безболезнен метод за трайно решение на нежеланото окосмяване за жени и мъже!
Продуктът се предлага в повече от 30 страни в целия свят!
Механизъм на действие:
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Kalo инхибира деленето на клетките в корена на косъма и потиска пролиферацията на кератиноцитите.

Приложение:
При враснали косъмчета – изключително ефективен за предотвратяване ефекта на врасналите косъмчета
При бръснене – можете драстично да намалите честотата на бръснене, ако прилагате Kalo след всяко бръснене
При епилация, фотоепилация, лазерна епилация – Kalo е решение за трайно премахване на нежеланото окосмяване. Не е
необходимо да използвате Kalo до края на живота си , дори не е нужно да нанасяте продукта всеки ден. Достатъчно е да
го приложите три пъти в деня на епилацията и три пъти на следващия ден. Окосмяването ще стане по-слабо, космите
по-тънки, по-финни и ще израстват по-бавно, докато напълно изчезнат.
Може да се прилага при нежелано окосмявяне на:
Горна устна, вежди, брадичка, бакенбарди
Цели крака
Цели ръце
Корем, гръб, рамене, гърди
Бикини линия
Подмишници
http://obiavidnes.com/obiava/25629/nakaray-gladkata-si-koja-da-zablesti

Детективска Агенция Инкогнито-частни детективи с висок професионален стандарт!
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
свисок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi. com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/25628/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi--s-visok-profesionalen-standart

Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
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Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс-основател на "Детективска Колегия"
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/25627/detektivska-agenciya-foks-s-reputaciya-za-nay-dobro-dokazatelstvo

С „Партнер Травел” за 8-ми Март в Истанбул
Посетете Мегаполиса Истанбул с „Партнер Травел” с дневно пътуване 08-11.03.2012г.Доверете ни се и подарете на Вас
и Вашите близки едно невероятно изживяване.
Направете резервация на промоционални цени и ще получите:Транспорт с луксозен автобус,Екскурзоводско
обслужване,Медицинска застраховка,Три нощувки със закуски,Обзорна обиколка на Истанбул,Посещение на Синята
джамия,МОЛ Форум,Одрин и още...
Офертата може да разгледате в сайта ни www.partnertravel-bg.com.
Очакваме Ви в офиса ни в гр.Пловдив,ул.Патриарх Евтимий 15,ет.1,032/620063,0879629063.
Доверете се на „Партнер Травел”.Ние създаваме красиви спомени.
http://obiavidnes.com/obiava/25626/s-partner-travel-za-8-mi-mart-v-istanbul

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
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/25625/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

ПОСТОЯННИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ С ТЕНДЕНЦИЯ СЛЕД ВРЕМЕ ДА ЗАДМИНАТ
ВАШИТЕ ОСНОВНИ ДОХОДИ !
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 !
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://clixsensebg.webnode.com/
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*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
http://obiavidnes.com/obiava/25624/postoyanni-dopylnitelni-dohodi-s-tendenciya-sled-vreme-da-zadminat-vashite-osnovni-

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/25623/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/25622/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/25621/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

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
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и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. 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/25620/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

15.6" (39.62 cm) Toshiba C660D-1GH
15.6" (39.62 cm) Toshiba C660D-1GH, черен, двуядрен AMD E300 1.3Ghz, HD LED Display, 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n,
camera, no OS, 2.54kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/25619/156-3962-cm-toshiba-c660d-1gh

Строителни ремонти & Довършителни работи
Ремонт на електоинсталации, Монтаж на домофонни уредби. ВиК. Шпакловка. Боядисване. Гипсокартон. Тапети.
Фаянс, теракота, гранитогрес. Ламинат. За информация : www.bulset.hit.bg ; e-mail : bulset@mail.bg ; GSM: 0884 935 819,
гр. София.
http://obiavidnes.com/obiava/25618/stroitelni-remonti--dovyrshitelni-raboti

Електроинсталации & Домофонни уредби
Ремонт на електроинсталации, монтаж на домофонни уредби, строителни ремонти и довършителни работи.
информация : www.bulset.hit.bg ; e-mail : bulset@mail.bg , Поръчки от източните райони се изпълняват с предимство.
GSM: 0884 935 819, гр. София.

За

http://obiavidnes.com/obiava/25617/elektroinstalacii--domofonni-uredbi

15.6" (39.62 cm) Toshiba L750-1XT
15.6" (39.62 cm) Toshiba L750-1XT, бял, двуядрен Pentium® B960 2.2Ghz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW,
802.11n, camera, no OS, 2.55kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/25616/156-3962-cm-toshiba-l750-1xt

15.6" (39.62 cm) Toshiba L755-1N9
15.6" (39.62 cm) Toshiba L755-1N9, бял, двуядрен Pentium® B960 2.2Ghz, HD LED Display & GeForce GT520M 1GB (HDMI),
4GB, 640GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, no OS, 2.55kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/25615/156-3962-cm-toshiba-l755-1n9

15.6" (39.62 cm) Toshiba L750D-1D3
15.6" (39.62 cm) Toshiba L750D-1D3, черен, четири-ядрен AMD A6-3420M 2.4/1.5Ghz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 640GB,
DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, no OS, 2.55kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/25614/156-3962-cm-toshiba-l750d-1d3
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15.6" (39.62 cm) Toshiba L755-1M0
15.6" (39.62 cm) Toshiba L755-1M0, сребрист, Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display & GeForce GT 520M 1GB
(HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, no OS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/25613/156-3962-cm-toshiba-l755-1m0

Чанта ACME 16C11
Чанта ACME 16C11, черна, до 16.4" (41.66 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/25612/chanta-acme-16c11

Asus P8P67-M
Asus P8P67-M, P67, LGA1155, DDR3 @ 2200MHz, PCI-E, SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 2xUSB3.0, 2x1394,
uATX
http://obiavidnes.com/obiava/25611/asus-p8p67-m

Счетоводни услуги от Счетоводна Кантора Терзиев и Ко
Счетоводни услуги в София от Счетоводна къща "Терзиев и Ко", гр.София, ж.к. Дружба 1 – Винаги Близо до Теб
Пълно счетоводно обслужване от Служебната Бележка до Баланса на Вашата фирма. Регистрации и пререгистрации на
фирми. Счетоводни услуги, ДДС, ТРЗ, Годишно приключване, попълване и подаване на всички документи на юридически и
физически лица. Абонаментни и еднократни счетоводни услуги и счетоводни консултации с отлично качество и на
достъпни за всеки Клиент цени. http://skterziev.webnode.com/ Цена 50лв
http://obiavidnes.com/obiava/25610/schetovodni-uslugi-ot-schetovodna-kantora-terziev-i-ko

Алгара ООД Металообработка
Алгара ООД Металообработка
Извършваме механична обработка на детайли на стругове с цпу с размери до ф 580.
Заводът разполага с машини за разкрояване, огъване, щанцоване и заваряване на ламарина.
Многопоансонна преса с цпу за изрязване на отвори с различна конфигурация.
Разполагаме с машини за механична обработка стругове с цпу, фрези, координатно-разтъргваща машина, шлайф машина
и други.
В завода има изграден участък за прахово боядисване с над 200 цвята.
Търговище 7700
Индустриална Зона п.к 54
тел. 060164458;факс:060163382
GSM:0894978145 e-mail:algara.bg@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25609/algara-ood-metaloobrabotka

Денонощна Заложна къща Кеш и Корект EOOД
Заложни къщи Кеш и Корект предлагат заеми срещу залог на златни и сребърни изделия, TV, GSM, компютри, лаптопи,
таблети, битова техника, автомобили. При нас ще намерите най- ниските лихви и много добри условия при погасяване на
заема. Ще платите лихва само за дните в които веща ви е била заложена. Може да намалявате от главницата с колкото
и когато поискате. За повече информация посетете сайта ни – www.cashandcorrect.bg или се свържете с нас на
032631155, 0878770807, 0878685433
e-mail: cash_correct@abv.bg
skype: kesh_korekt
facebook: Заложна къща Кеш и Корект ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/25608/denonoshtna-zalojna-kyshta-kesh-i-korekt-eood

Carissima-бижута с диаманти и скъпоценни камъни
Карисима е компания, която се занимава с търговия с бижута-уникати. Бижутата са с диаманти и скъпоценни камъни.
Освен това, Карисима предлага на своите клиенти диаманти с инвестиционни стойности, притежаващи сертификат от
европейския диамантен център.
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http://obiavidnes.com/obiava/25607/carissima-bijuta-s-diamanti-i--skypocenni-kamyni

15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B570e 59325616
15.6" (39.62 cm) Lenovo IdeaPad B570e 59325616, двуядрен Pentium™ B960 2.2GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 500GB,
DVDRW, 802.11n, camera, DOS, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/25606/156-3962-cm-lenovo-ideapad-b570e-59325616

Боядисване с латекс - Бояджийски ремонти услуги,Цена 1 ЛВ. РЕМОНТА
0889-426-393 " 0889-071-215
ЦЕНИ ЗИМНИ БОЯДЖИЙСКИ РЕМОНТИ;
(за цветно 2,50-за бяло,2,20)
2.70 лв.кв. м. за бяло с наш латекс, за площ нат 100 кв.
цените са за вътрешно боядисванe
ИНТЕРИОРНО БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС СТЕНИ ТАВАНИ
ВИЕ ИЗБИРАТЕ С КАКВО МОЖЕМ ДА СМЕ ВИ ПОЛEЗНИ,
ИСПЪЛНЕНИЕТО ОТ НАС;
БОЯДИСВАНЕ ПРЕБОЯДИСВАНЕ ПРЕШПАКЛОВАНЕ ОСВЕЖАВАНЕ
НА ЖИЛИЩА ОФИСИ И ДР. Работим чисто и качествено
на добри цени, до завършени окончателен вид.
Боядисване с всики видове бои, латекс блажно лакове.
При необходимост шпакловане с всички видове шпакловки
според конкретния случаи за постигане наи доброто
качество удовлетворяващо клиента.Облепване опаковане,
отстраняване на пукнатини за наша сметка.Безплатен оглед
цени на място при договаряне.
www.boiadjiiskiremonti.webs.com/
http://obiavidnes.com/obiava/25605/boyadisvane-s-lateks---boyadjiyski-remonti-uslugicena-1-lv-remonta

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/25604/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/
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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/
Разнообразие от надомна работа за ВСЕКИ само тук ---> http://clixsensebg.webnode.com/
http://obiavidnes.com/obiava/25603/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/25602/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Шперплат – хидрофобен / водоустойчив - www.mipgroup.eu
МИП ГРУП ООД е директен внисител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв филм 21мм WBP лепило (гарантирано) най-висок клас шперплат.
2. Черен филм – първо и второ качество.
3. Телескопични подпори , прахово боядисани , кафяви , 1.6-2.9м (8.64Кг.) и 2.0-3.6м (10.40Кг.)
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , град Варна.
*4. Втора употреба H2O хоризонтални греди DOKA ( едрово ) цена по договаряне .
26 000 л/метра на склад.
ВНИМАНИЕ: Сертификат гарантира клас A/A – най-висок клас на съответния шперплат .
посетете сайта за много подробности.
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/25601/shperplat--hidrofoben---vodoustoychiv----wwwmipgroupeu

Z мебел- модерни мебели със собствен стил
Мебелна къща ЗЕТ МЕБЕЛ разполага с магазини в Горна Оряховица, Свищов, Русе и Ботевград. Ние произвеждаме
висококачествени мебели – холни гарнитури, кухни, детски стаи, секции, гардероби, маси, столове, табуретки и много
други изделия. Фирмата проектира и изработва модели, отговарящи на потребителското търсене. Съобразяваме се със
съвременните тенденции и функционалност, осигурявайки достъпни цени и невероятни промоции на нашите изделия.
гр.Русе, ул.Николаевска-77, 0878 / 600 310;
гр.Ботевград, ул Севаст Огнян-4, 0878 / 600 210;
гр.Свищов, ул. 33-ти Свищовски полк - 80, 0878/ 600 360;
гр.Горна Оряховица, ул. Патриарх Евтимий - 27, 0878/ 600 430
http://www.zetmebel.com/
http://obiavidnes.com/obiava/25600/z-mebel--moderni-mebeli-sys-sobstven-stil
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Бебешки дрешки
Търсите дрешки? Предоставяме ви да намерите сведения за дрешки. Елате на нашата информационна страница за
бебешки дрешки.
http://obiavidnes.com/obiava/25599/bebeshki-dreshki

15.6" (39.62 cm) Lenovo Y570 59325418
15.6" (39.62 cm) Lenovo Y570 59325418, двуядрен Intel™ Core i5 2450M 2.5GHz, HD LED Display & GeForce GT 555M 1GB
(HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, DOS, 2.7kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/25598/156-3962-cm-lenovo-y570-59325418

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ - ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН
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://detective-hameleon.ewebsite.com
http://obiavidnes.com/obiava/25597/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
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и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25596/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

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/25595/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

Нови вечерни и съботно-неделни групи по Немски език І - ІІІ ниво (А1 –C1)
Все още не е късно да се запишете!
Ще учите по най-актуалните системи на обучение,ще получите отлично преподаване,учебен комплект,както и
сертификат за завършен курс.
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25594/novi-vecherni-i-sybotno-nedelni-grupi-po-nemski-ezik-----nivo-a1-c1

15.6" (39.62 cm) Lenovo Y570 59325421
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15.6" (39.62 cm) Lenovo Y570 59325421, четириядрен Intel™ Core i7 2670QM 2.2GHz, HD LED Display & GeForce GT 555M
1GB (HDMI), 6GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, DOS, 2.7kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/25593/156-3962-cm-lenovo-y570-59325421

ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ в Интер Алианс-СТАРТИРАТ НОВИ ГРУПИ!ДА УЧИМ ЗАЕДНО!
Плащане на вноски!Отстъпки!
Все още не е късно да се запишете!
Предлагаме Ви знания,отлично преподаване,легитимно удостоверение за завършен курс,преподаватели-професионалисти!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25592/ezikovi-kursove-v-inter-alians-startirat-novi-grupida-uchim-zaedno

НЕМСКИ ЕЗИК-СТАРТИРА СЪБ.-НЕДЕЛЕН КУРС!ЗАПИШЕТЕ СЕ И ВИЕ!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25591/nemski-ezik-startira-syb-nedelen-kurszapishete-se-i-vie

Френски-предстоящ старт!НОВО!!!
Отстъпки!Искате да научите езика?Желаете преподавателите да са професионалисти?Търсите достъпни цени?
Все още не е късно да се запишете!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25590/frenski-predstoyasht-startnovo

Английски за начинаещи/дневен/вечерен или съб.-неделен/ИЗБЕРЕТЕ ВИЕ!
ЗАПИШЕТЕ СЕ И ВИЕ!
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗНАНИЯ,ОТЛИЧНО ПРЕПОДАВАНЕ,ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН
КУРС,ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПРОФЕСИОНАЛИСТИ!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25589/angliyski-za-nachinaeshtidnevenvecheren-ili-syb-nedelenizberete-vie

Страница 24/80

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.02.2012

Чанта ACME 10M01
Чанта ACME 10M01, черна, до 10" (25.4 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/25588/chanta-acme-10m01

Дамски жилетки
Желаете жилетки онлайн? Имате възможността да съберете информация за жилетки. Разгледайте нашия интернет
сайт за дамски жилетки.
http://obiavidnes.com/obiava/25587/damski-jiletki

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: 13
февруари.
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/25586/razgovoren-kurs-po-bylgarski-ezik

Курс по фински език за начинаещи
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: 13 февруари.
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/25585/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: 21 февруари. 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
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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/25584/kurs-po-rumynski-ezik-za-nachinaeshti

Чанта ACME 16M03
Чанта ACME 16M03, черна, до 16" (40.64 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/25583/chanta-acme-16m03

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
два пъти седмично от 18.30 до 20.30 часа. Цена 270 лв. Начало на курса: 08.02.2012 г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
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/25582/kurs-po-turski-ezik

Курс по английски език - 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 –
вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 16 февруари
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/25581/kurs-po-angliyski-ezik---intermediate

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: 13 февруари
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
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http://obiavidnes.com/obiava/25580/kurs-po-angliyski-ezik---pre-intermediate

Дамско облекло
Търсите дамско облекло на добри цени и супер качество? Онлайн магазинът ни за дамско облекло предоставя изобилен
избор облекло. Ние за облекло работи за вас денонощно!
http://obiavidnes.com/obiava/25579/damsko-obleklo

Детективска агенция Аякс предлага всякакъв вид детективски услуги
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/25578/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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/25577/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv
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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/25576/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

Курс по испански език за ученици
Учебен център Орбис организира курс по испански език за ученици от 5 до 7 клас, начално ниво. Курсът е 80 учебни часа.
Работи се по системата Uso de la gramatica espanola – специално разработена за юноши. Развиват се всички умения –
писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Занятията се провеждат три пъти седмично – понеделник, сряда и петък
от 10.40 до 12.00 или два пъти седмично – понеделник и петък от 15.00 до 17.00. Цена 250лв. Начало: 13 февруари
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас и преподавателя 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/25575/kurs-po-ispanski-ezik-za-uchenici

Курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Suena, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало –
21.02.2012 г.
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25574/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti
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НЕДЕЛЕН КУРС по португалски език
Учебен център Орбис организира неделен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.
Нивото въвежда основна лексика от 1800 - 2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Продължителност 80 часа, неделя от 10.30 до 14.45 часа. 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" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25573/nedelen-kurs-po-portugalski-ezik

СЪБОТЕН КУРС по португалски език – В1
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.
Продължителност 80 учебни часа, събота от 10.30 до 14.30 часа. 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" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25572/syboten-kurs-po-portugalski--ezik--v1

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800 - 2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 250 лв. Начало: 15 февруари
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25571/kurs-po-portugalski-ezik--za-nachinaeshti

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК - трето ниво
Учебен център Орбис организира курс по френски език, ниво B1. Работи се по системата Campus. В процеса на обучение
се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика, граматика и
акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провежда два пъти седмично – понеделник и сряда
от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
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e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25570/kurs-po-frenski-ezik----treto-nivo

Курс по италиански език – В1
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, ниво В1. Курсът се провежда по системата Progetto Italiano. В
процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика и
граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за изразяване на
италиански език. Продължителност 80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 часа. Цена 250лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25569/kurs-po-italianski-ezik--v1

Курс по италиански език – второ ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност
80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30часа. Начало: 20 февруари
Цена 250лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25568/kurs-po-italianski-ezik--vtoro-nivo

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30часа. Цена 250лв. Начало: 15 февруари
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/25567/kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Чанта ACME 16S09
Чанта ACME 16S09, черна, до 16" (40.64 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/25566/chanta-acme-16s09
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Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/25242/rambo1_eood_kyrtipochistva_izvozva_otpadycite_i_vik

Чанта ACME 16C65 +мишка MN05
Чанта ACME 16C65 +мишка MN05, черна, до 16" (40.64 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/25565/chanta-acme-16c65-mishka-mn05

Дамски боти
дамски Боти. Имате нужда от боти? Можете да съберете сведения за боти на нашия информационен сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/25564/damski-boti

АРАБСКИ ЕЗИК-ДА ГО НАУЧИМ ЗАЕДНО!
УЧЕТЕ ПО НАЙ-УСПЕШНИТЕ И НОВИ СИСТЕМИ НА ОБУЧЕНИЕ РАЗРАБОТЕНИ ПО КРИТЕРИИТЕ И
СТАНДАРТИТЕ НА НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА!
Предлагаме Ви качество!Вие избирате!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25563/arabski-ezik-da-go-nauchim-zaedno

Климатроник за автомобил Фолксфаген Голф
Климатроникът е в отлично състояние. Цената е по договаряне. Пишете на dimityr.kalinov@gmail.com, за повече
информация и технически характеристики.
http://obiavidnes.com/obiava/25562/klimatronik-za-avtomobil-folksfagen-golf

Климатроник за автомобил Фолксфаген Голф
Климатроникът е в отлично състояние. Цената е по договаряне. Пишете на dimityr.kalinov@gmail.com, за повече
информация и технически характеристики.
http://obiavidnes.com/obiava/25561/klimatronik-za-avtomobil-folksfagen-golf

ТУРСКИ ЕЗИК-Учете по най-добрите системи!
Искате да научите езика?Желаете преподавателите да са професионалисти?Търсите достъпни цени?
Тогава заповядайте при нас!Все още не е късно да се запишете!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка.
Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25560/turski-ezik-uchete-po-nay-dobrite-sistemi

Чанта ACME 16C01
Чанта ACME 16C01, черна, до 16" (40.64 cm)
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http://obiavidnes.com/obiava/25559/chanta-acme-16c01

Детективска Агенция Инкогнито -Частен Детектив-0877696928
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi. com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/25558/detektivska-agenciya-inkognito--chasten-detektiv-0877696928

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ - ИВАН ИВАНОВ-ИЗНЕВЯРАТА и ПРЕДАТЕЛСТВОТО....
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/25557/chasten-detektiv---ivan-ivanov-iznevyarata-i-predatelstvoto

19" (48.26 cm) Acer V193WLAObmd
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19" (48.26 cm) Acer V193WLAObmd, HD LED, 5ms 12 000 000:1 250cd/m2 DVI колконки черен, TCO5.0, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/25556/19-4826-cm-acer-v193wlaobmd

21.5" (54.61 cm) Acer S222HQLAbid Slim FULL HD LED
21.5" (54.61 cm) Acer S222HQLAbid Slim FULL HD LED, 2 ms 12 000 000:1 250cd/m2, HDMI & DVI, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/25555/215-5461-cm-acer-s222hqlabid-slim-full-hd-led

Скансистемс - Зареждане на тонер касета ML-D2850B за Samsung ML-2850 / 2851 5000к. + смяна
на чип цена 45.00лв. http://www.scansystems.org/samsung.html
Скансистемс - Зареждане на тонер касета ML-D2850B за Samsung ML-2850 / 2851
5000к. + смяна на чип цена 45.00лв.
http://www.scansystems.org/samsung.html
София,
ж.к. Дружба
бул.Капитан Димитър Списаревски 3
бизнес център "Глобъл Индустри" офис 310
029788386 0885775818
http://scansystems.org/
http://obiavidnes.com/obiava/25554/skansistems---zarejdane-na---toner-kaseta-ml-d2850b-za-samsung-ml-2850--2851-50

Храна за кучета и котки
Висококачествена храна за кучета и котки www.acana.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25553/hrana-za-kucheta-i-kotki

23" (58.42 cm) Acer S235HLbii Slim FULL HD LED
23" (58.42 cm) Acer S235HLbii Slim FULL HD LED, 5ms 100 000 000:1 250cd/m2, 2xHDMI, черен, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/25552/23-5842-cm-acer-s235hlbii-slim-full-hd-led

Превоз-пренос на покъщнина на НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ !
Превози на мебели, багаж, покъщнина, лични вещи - без почивен ден.Цялостен пренос на Вашето обзавеждане.
Транспортни услуги в София, страната и ЕС.Товарни превози с бордови микробуси и камиони с дължина на товарната
част до 4,50 метра. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване целостта на
Вашето обзавеждане. Превоз на обзавеждане, мебели, багаж, черна и бяла техника от жилища, квартири, офиси,
магазини, складове. Транспорт на товари в рамките на ЕС.Регулярни превози до Гърция и Италия. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Коректност. Тел:02/4890390 / 0877663995 / 0898874253
http://valtrans.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/25551/prevoz-prenos-na-pokyshtnina-na-nay-dobri-ceni-

Предложение за двама за Денят на Жената
Предложение за двама за Денят на жената
8.03.2012 год.
Нощувка с гала вечеря - само срещу 199.00 лв.
Меню:
* зелена салата с яйчени сърчица;
* плато със селекция от брускети с различни топинги;
* аспержи обвити в шунка;
* пълнени картофи;
* панирано сирене каменбер и Бри,с боровинково сладко;
* пилешка пиката с картофени сърчица и зеленчуци;
* ягодова мелба последвана с избор от сирена и бисквити;
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* минерална вода;
* по чаша шампанско.
И ОЩЕ...
Роза за дамата ви
Програма с танци
Посочените цени включват:
- наем на помещение;
- закуска и гала вечеря за двама;
- паркинг
- безжичен интернет
- ползване на фитнес, сауна и басейн;
- ДДС.
Офертата разгледайте и време не губете,изберете нас и в магията на любовта се потопете.
http://obiavidnes.com/obiava/25550/predlojenie-za-dvama-za-denyat-na-jenata

miniITX
miniITX, AOpen S152DT, 150W PSU
http://obiavidnes.com/obiava/25549/miniitx

A4Tech V-Track OP-530NU
A4Tech V-Track OP-530NU, оптична, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/25548/a4tech-v-track-op-530nu

Acer C112 Pico ултра-компактен LED
Acer C112 Pico ултра-компактен LED, 70lum 854x480 1000:1 USB 245g 2г
http://obiavidnes.com/obiava/25547/acer-c112-pico-ultra-kompakten-led

HP TopShot LaserJet Pro M275
HP TopShot LaserJet Pro M275, цветен лазерен принтер/копир/3D скенер, 600x600dpi, 16/4стр/мин, 128MB, Lan & WiFi
802.11n, USB, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/25546/hp-topshot-laserjet-pro-m275

VuPoint Magic Wand™ PDS-ST415-VP
VuPoint Magic Wand™ PDS-ST415-VP, ултра-преносим цветен скенер, 600x600 dpi, поддържа microSDHC карти,
захранване 2xAA батерии, USB, 200гр, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/25545/vupoint-magic-wand-pds-st415-vp

VuPoint Magic Wand™ PDS-ST441-VP
VuPoint Magic Wand™ PDS-ST441-VP, ултра-преносим цветен скенер, 900dpi, цветен LCD дисплей, поддържа microSDHC
карти, захранване 2xAA батерии, USB, 200гр, 2 г.
http://obiavidnes.com/obiava/25544/vupoint-magic-wand-pds-st441-vp

Магазин ЛЕВЧЕ в София, Дружба 2 - магазин за стоки за един лев
Магазин ЛЕВЧЕ – Стоки за домакинството, като нова концепция за магазините за един лев. При нас можете да
намерите голямо разнообразие от стоки за всички членове на дома, както и кучето, и колата. Важно е, че всичко е на
наистина ниски цени, а качеството не е по-ниско от специализираните магазини или големите вериги.
С около един лев, може да направиш много интересни покупки. За някои от тях дори не подозирате :) Магазин за един лев
- "ЛЕВЧЕ" ви очаква.
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http://obiavidnes.com/obiava/25543/magazin-levche-v-sofiya-drujba-2---magazin-za-stoki-za-edin-lev

15.6" (39.62 cm) Samsung 300E5Z-A05 +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) Samsung 300E5Z-A05 +подарък чанта, сребрист, двуядрен Pentium™ B950 2.1GHz, HD LED Display
(HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/25542/156-3962-cm-samsung-300e5z-a05-podaryk-chanta

15.6" (39.62 cm) Samsung 300E5Z-S03 +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) Samsung 300E5Z-S03 +подарък чанта, сребрист, двуядрен Pentium™ B950 2.1GHz, HD LED Display &
GeForce G315M 512MB DDR3 (HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/25541/156-3962-cm-samsung-300e5z-s03-podaryk-chanta

15.6" (39.62 cm) Samsung 300E5Z-A04 +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) Samsung 300E5Z-A04 +подарък чанта, сребрист, Intel® Core™ i5 2450M 2.5GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/25540/156-3962-cm-samsung-300e5z-a04-podaryk-chanta

15.6" (39.62 cm) Samsung 300E5Z-S02 +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) Samsung 300E5Z-S02 +подарък чанта, сребрист, Intel® Core™ i5 2450M 2.5GHz, HD LED Display &
GeForce GT 520MX 1GB DDR3 (HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/25539/156-3962-cm-samsung-300e5z-s02-podaryk-chanta

15.6" (39.62 cm) Samsung 300E5A-S02 +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) Samsung 300E5A-S02 +подарък чанта, сребрист, Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display &
GeForce GT 520MX 1GB DDR3 (HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Windows7 Home Premium 64bit,
2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/25538/156-3962-cm-samsung-300e5a-s02-podaryk-chanta

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 :
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тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25537/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА 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/25536/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ - ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН
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,
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e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://detective-hameleon.ewebsite.com
http://obiavidnes.com/obiava/25535/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

15.6" (39.62 cm) Samsung 300E5A-S01 +подарък чанта
15.6" (39.62 cm) Samsung 300E5A-S01 +подарък чанта, сребрист, Intel® Core™ i5 2450M 2.5GHz, HD LED Display &
GeForce GT 520MX 1GB DDR3 (HDMI), 6GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Windows7 Home Premium 64bit,
2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/25534/156-3962-cm-samsung-300e5a-s01-podaryk-chanta

Калъф за таблет HAMA
Калъф за таблет HAMA, "Las Vegas" (108221), черен, до 7" (17.78 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/25533/kalyf-za-tablet-hama

Курсове по италиански език
От 01.01.2012 г. Италия отвори трудовия си пазар за българи. Условията за кандидатстване в италианските
университети за българи са приравнени към тези за италианците. Научете повече за условията за работа и следване в
Италия, запознаейте се с езика на Леонардо да Винчи, Микеланджело, Марко Поло, София Лорен, Лучано Павароти.
Бъдете част от света на италианския език и култура.
Следващият стартиращ курс по италиански език в Пловдив е на 16.02.2012.
За повече информация – 0877 718 818, skype – evgeni6687
www.italikabg.com
http://obiavidnes.com/obiava/25532/kursove-po-italianski-ezik

Калъф за IPad/IPad2 HAMA
Калъф за IPad/IPad2 HAMA, "Las Vegas" (104609), черен
http://obiavidnes.com/obiava/25531/kalyf-za-ipadipad2-hama

Детективи – Съдействие при наследяване
Получили сте наследство – земя, имот или ценна вещ, но освен Вие, още няколко близки и далечни роднини имат дял от
това наследство. Всички сте съгласни, че се е появила изгодна оферта и си заслужава да продадете имота, но някой от
роднините Ви липсва. Това е проблем. Без наличието на всички наследници, наследството Ви се превръща в запустяла
къща или пустееща ливада, която не може да донесе никаква печалба нито на Вас, нито на роднините Ви.
Стелт Детективс може да Ви предостави актуални данни на всички наследници.
За повече информация и контакти: http://stealthdetectives.com/sydeistvieprinasledqvane.html
http://obiavidnes.com/obiava/25530/detektivi--sydeystvie-pri-nasledyavane

Чанта HAMA "PETersburg" (101084)
Чанта HAMA "PETersburg" (101084), до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/25529/chanta-hama-petersburg-101084

Copy.bg-разнообразие от офис техника на световноизвестни марки
Фирма Копилинк стои зад сайта copy.bg, в който можете да откриете офис техника на множество световноизвестни
марки като Konica Minolta, Brother, Katun, Toshiba, Acer, Canon, Xerox, Olympia, Fujitsu, Sony и други. Техниката, която
можете да намерите при нас включва мултифункционални устройства, консумативи, шредери,ламинатори,компютри,
лаптопи, принтери, скенери и други. Фирмата предлага и сервиз за продаваната техника.
http://obiavidnes.com/obiava/25528/copybg-raznoobrazie-ot-ofis-tehnika-na-svetovnoizvestni-marki
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Доставка на фотоволтаични системи
Фотоволтаични системи и соларни панели на изгодни цени от 0,75 EUR/Wp, с включена доставка – www.pvmodules.eu
http://obiavidnes.com/obiava/25527/dostavka-na-fotovoltaichni-sistemi

Раница HAMA "Phuket" (101082)
Раница HAMA "Phuket" (101082), черна, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/25526/ranica-hama-phuket-101082

Бутиков хотел Бехи
Бутиков хотел Бехи, 3 звезди, се намира на централна улица в град Кърджали. Хотелът разполага с 15 бутиково
обзаведени стаи, 5 апартамента и 2 студиа. На лоби бара можете да си поръчате закуска, салата, питие или просто да
си починете. Релакс центърът предлага масажи за отпочиване.
http://www.hotelbehi.com/
http://obiavidnes.com/obiava/25525/butikov-hotel-behi

Погребална агенция Кабрини сливен
организация на погребения и кремация
транспорт в страната и чужбина!!
http://obiavidnes.com/obiava/25524/pogrebalna-agenciya-kabrini--sliven

AMD 7970
AMD 7970, 3GB, Asus HD7970-3GD5, PCI-E 3.0, DDR5, 384bit, HDMI, 2 x miniDisplayPort, DVI
http://obiavidnes.com/obiava/25523/amd-7970

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-ИВАН ИВАНОВ-ИЗНЕВЯРАТА и ПРЕДАТЕЛСТВОТО....
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
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тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/25522/chasten-detektiv-ivan-ivanov-iznevyarata-i-predatelstvoto

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi. com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/25521/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс-основател на "Детективска Колегия"
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/25520/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi

Презареждане тонер касета CB436A за LaserJet P1505 / LaserJet M1120 MFP / LaserJet M1522
MFP цена: 30. 00лв.
Презареждане тонер касета CB436A за LaserJet P1505 / LaserJet M1120 MFP / LaserJet M1522 MFP цена: 30. 00лв.
http://obiavidnes.com/obiava/25519/prezarejdane-toner-kaseta-cb436a-za-laserjet-p1505--laserjet-m1120-mfp--laserj
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A4Tech K4-59MD-1
A4Tech K4-59MD-1, оптична, 800dpi, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/25518/a4tech-k4-59md-1

HAMA ергономична подпора за китка
HAMA ергономична подпора за китка
http://obiavidnes.com/obiava/25517/hama-ergonomichna-podpora-za-kitka

Счетоводни услуги
Счетоводна кантора "НИМА" ООД има удоволствието да Ви предложи широка гама услуги в областта на счетоводно
обслужване, данъчното планиране и корпоративните финанси. Те са насочени както към утвърдени компании от малкия
и средния бизнес, така и за новостартиращи фирми и физически лица.
Счетоводна кантора "Нима" ООД Ви предлага:
Счетоводно обслужване
Годишно счетоводно приключване
Изготвяне на консолидирани отчети
ТРЗ и личен състав
Данъчна защита
http://obiavidnes.com/obiava/25516/schetovodni-uslugi

Pad A4Tech X7-200MP Gaming Mouse Pad
Pad A4Tech X7-200MP Gaming Mouse Pad, 25х20 cm
http://obiavidnes.com/obiava/25515/pad-a4tech-x7-200mp-gaming-mouse-pad

Таньо Видев 62- автомобилни газови уредби
"Фирма ЕТ Таньо Видев съществува от 1989г. с предмет на дейност внос, дистрибуция, монтаж и обслужване на
системи за пропан бутан и метан. Фирмата е официален представител на италианските газови уредби LANDIRENZO за
България и Македония. Предлагаме:
-LPG системи ползващи пропан-бутан за двигатели с електронно впръскване на гориво, катализатор и ламбда сензор,
двигатели с електронно впръскване на гориво без катализатор и карбураторни двигатели
-CNG системи, ползващи метан за двигатели с електронно впръскване на гориво, катализатор и ламбда сензор, двигатели
с електронно впръскване на гориво без катализатор и карбураторни двигатели
Посочените системи са на марките Landi Renzo и Landi. Фирмата предлага и продукти на FlashLube – лубриканти,
вакуумни и електронни системи за автоматично смазване."
http://obiavidnes.com/obiava/25514/tanyo-videv-62--avtomobilni-gazovi-uredbi

Таньо Видев 62- автомобилни газови уредби
"Фирма ЕТ Таньо Видев съществува от 1989г. с предмет на дейност внос, дистрибуция, монтаж и обслужване на
системи за пропан бутан и метан. Фирмата е официален представител на италианските газови уредби LANDIRENZO за
България и Македония. Предлагаме:
-LPG системи ползващи пропан-бутан за двигатели с електронно впръскване на гориво, катализатор и ламбда сензор,
двигатели с електронно впръскване на гориво без катализатор и карбураторни двигатели
-CNG системи, ползващи метан за двигатели с електронно впръскване на гориво, катализатор и ламбда сензор, двигатели
с електронно впръскване на гориво без катализатор и карбураторни двигатели
Посочените системи са на марките Landi Renzo и Landi. Фирмата предлага и продукти на FlashLube – лубриканти,
вакуумни и електронни системи за автоматично смазване."
http://obiavidnes.com/obiava/25513/tanyo-videv-62--avtomobilni-gazovi-uredbi
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Продавам audi 100 /115 / 2000 на части
Частите от колата са в отлично състояние колата не е моргаджииска , информация за цени на частите можете да
видите в сайта.
http://serious-dating.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25512/prodavam-audi-100-115---2000--na-chasti

РАБОТА - Търсете реални предложения за работа тук. http://serious-dating.ovo.bg
Работа : Tърсете тук. Вижте и преценете. Aкo има реални предложения за работа те ще са тук не търсете на места на
които няма да намерите работа. http://serious-dating.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25511/rabota----tyrsete-realni-predlojeniya--za-rabota-tuk--httpserious-datingovo

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/25510/detektivska-agenciya-ayakschasten-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
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тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/25509/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

Acer X110P 3D Ready
Acer X110P 3D Ready, 2700lum 800x600 4000:1 2.2kg управление чрез USB, 2г
http://obiavidnes.com/obiava/25508/acer-x110p-3d-ready

ИДЕАЛНИЯТ НАЧИН ДА ПЕЧЕЛИТЕ ДО 30-50 ЛЕВА ДНЕВНО-ПРАВИ ПАРИ ПРЕЗ
СВОБОДНОТО СИ ВРЕМЕ от ДОМА СИ
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/25507/idealniyat-nachin-da-pechelite-do-30-50-leva-dnevno-pravi-pari-prez-svobodnoto-si-v

ПОСТОЯННИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОХОДИ С ТЕНДЕНЦИЯ СЛЕД ВРЕМЕ ДА ЗАДМИНАТ
ВАШИТЕ ОСНОВНИ ДОХОДИ !
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 !
Ако ви удовлетворяват условията може да се запознаете с подробностите на сайт: --->
http://clixsensebg.webnode.com/
http://clixsensebg.webnode.com/
*В сайта ще намерите най подробно обяснение + видео обучение на български и всичко това безплатно !
http://obiavidnes.com/obiava/25506/postoyanni-dopylnitelni-dohodi-s-tendenciya-sled-vreme-da-zadminat-vashite-osnovni-

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/25505/30-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-
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За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА 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/25504/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-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/25503/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Acer X1210K 3D Ready
Acer X1210K 3D Ready, 2300lum 1024x768 2000:1 2.6kg, управление чрез RS232/USB, 2г
http://obiavidnes.com/obiava/25502/acer-x1210k-3d-ready

Парочистачка Стийм моп X5
Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/25501/parochistachka-stiym-mop-x5
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Пречиствател на въздух с UV бактерицидна лампа, озонатор и НЕРА ф
Пречиствател на въздух с UV бактерицидна лампа, йонизатор, озонатор и
НЕРА филтър, с дистанционно управление
1. Използва принципа на изпускане на електрони под действието на
високо напрежение за получаване на отрицателни йони и активен кислород , посредством ултравиолетово лъчение бързо
унищожаващи бактерии, вируси, акари и други
микроорганизми, ефектно предотвратяват заболяванията предавани по въздушен път.
2. Неутрализира вредните газове, абсорбира и отстранява цигарения дим, а така също и други миризми, правейки въздуха
чист и свеж.
3. UV лъчението се използва за предотвратяване на разпространение на
заболяванията, като унищожава бактериите прихванати в НЕРА филтъра.
4. Вградения вентилатор с две степени на работа (за по-малки и
по-големи , за по-чисти или по-замърсени помещения) ускорява разнасянето на заредените частици в целия обем на
помещението.
5. Използването на специален въздушен филтър – двуслоен /един слой с
активен въглен и един слой с НЕРА филтър , гарантира захващането на частици с големина –
0.03микрона.
6. Комбинацията от UV лампа и HEPA филтър се счита за най ефективния метод за
премахването на алергени, вируси, миризми, лек прах и други твърди частици.
7. Ефективно прихваща много замръсители, в това число и летливи
органични съединения, миризми, цигарен дим и микроорганизми.
8 .Ново - възможност за озониране на вода

Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/25500/prechistvatel-na-vyzduh-s-uv-baktericidna-lampa-ozonator-i-nera-f

РАДИОУПРАВЛЯЕМА ЛОДКА ЗА ЗАХРАНКА
Лодка за захранка
Радиоуправляема Лодка за захранка за риболов
Технически параметри :
-------------------------------------------------------- собствено тегло с батерията: 4.2 кг. ; - размер 675 х 200 х 210 мм. ;
- захранване 12 V / 4.3 Ah презареждаема акумулаторна батерия ; - време
за работа с едно зареждане на батерията – минимум 2.5 часа ; - скорост
максимална – 1 м / секунда ; - обхват 300 – 500 метра, в зависимост от
терена на брега ; - 2 двигателя, механизъм за изхвърляне на захранката
с редуктор ;
ПРОИЗВЕДЕНО ЗА ГЕРМАНСКИЯ ПАЗАР !
Цена 340лв
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Риболовен сонар
Портативния безжичен риболовен сонар FC60 е проектиран за да улесни
риболова, независимо дали го практикувате на речния или морски бряг,
или от борда на плавателен съд в какъвто и да е воден басейн.
Цена 150лв
При закупуване еднавременно Риболовен сонар и Лодка за захранка
Цена 460лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/25499/radioupravlyaema-lodka-za-zahranka

Лазерна показалка
Лазерна показалка, HAMA LP15 Laser Pointer (03531)
http://obiavidnes.com/obiava/25497/lazerna-pokazalka

Card Reader SD/MicroSD
Card Reader SD/MicroSD, HAMA, USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/25496/card-reader-sdmicrosd

USB HUB 4xUSB2.0
USB HUB 4xUSB2.0, HAMA 12131
http://obiavidnes.com/obiava/25495/usb-hub-4xusb20

USB HUB 4xUSB3.0
USB HUB 4xUSB3.0, HAMA & power adapter
http://obiavidnes.com/obiava/25494/usb-hub-4xusb30

Алгара ООД Металообработка
Извършваме механична обработка на детайли на стругове с цпу с размери до ф 580.
Заводът разполага с машини за разкрояване, огъване, щанцоване и заваряване на ламарина.
Многопоансонна преса с цпу за изрязване на отвори с различна конфигурация.
Разполагаме с машини за механична обработка стругове с цпу, фрези, координатно-разтъргваща машина, шлайф машина
и други.
В завода има изграден участък за прахово боядисване с над 200 цвята.
Търговище 7700
Индустриална Зона п.к 54
тел. 060164458;факс:060163382
GSM:0894978145 e-mail:algara.bg@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25493/algara-ood-metaloobrabotka

Денонощна Заложна къща Кеш и Корект EOOД
Заложни къщи Кеш и Корект предлагат заеми срещу залог на златни и сребърни изделия, TV, GSM, компютри, лаптопи,
таблети, битова техника, автомобили. При нас ще намерите най- ниските лихви и много добри условия при погасяване на
заема. Ще платите лихва само за дните в които веща ви е била заложена. Може да намалявате от главницата с колкото
и когато поискате. За повече информация посетете сайта ни – www.cashandcorrect.bg или се свържете с нас на
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032631155, 0878770807, 0878685433
e-mail: cash_correct@abv.bg
skype: kesh_korekt
facebook: Заложна къща Кеш и Корект ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/25492/denonoshtna-zalojna-kyshta-kesh-i-korekt-eood

Механа Турската баня - Разлог
Механа ”Турската баня” се намира в централния парк на град Разлог. Предлагаме на нашите клиенти традиционен
възрожденски интериор, жива музика и отлично обслужване. В заведението ще откриете местни деликатеси и
национални ястия, приготвени на жар или в глинени съдове на пещ. При нас може да организирате вашите семейни
празници – сватби, кръщенета, бизнес или лични срещи и други мероприятия. Очакваме Вашите резервации!
http://obiavidnes.com/obiava/25491/mehana-turskata-banya---razlog

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/25490/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА 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 :
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GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25489/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА 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/25488/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ - ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН
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 !
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тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://detective-hameleon.ewebsite.com
http://obiavidnes.com/obiava/25487/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

Alexandrov Rent a car
Alexandrov Rent a car отдава автомобили под наем на територията на Бургас и страната. Автомобилите са в пълна
техническа изправност и са оборудвани според изискванията на закона за движение по пътищата. Предлагаме
автомобили под наем за минимален период от 1 ден (24 часа) на ниски цени заедно с редица допълнителни опции – gps
навигация, вериги за сняг, детско столче и други. Предлагаме трансфери от и до всички летища в България – летище
София, летище Пловдив, летище Бургас, летище Варна. Резервацията на автомобил под наем може да стане on-line, по
телефон или по e-mail.
http://obiavidnes.com/obiava/25486/alexandrov-rent-a-car

Зареждане тонер HP LaserJet 1000 / 1005 / 1200 касета C7115A 2500к. цена:27.00лв.
http://www.scansystems.org
Зареждане тонер HP LaserJet 1000 / 1005 / 1200 касета C7115A 2500к. цена:27.00лв. http://www.scansystems.org
http://obiavidnes.com/obiava/25485/zarejdane-toner-hp-laserjet-1000--1005--1200-kaseta-c7115a-2500k-cena2700lv

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/25484/detektivska-agenciya-ayakschasten-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
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4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. 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/25483/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

Матраци на изгодни цени
Информационен портал за матраци от най-добрите производители и вносители на Българския пазар.Сайта ще ви
предложи
информация
за
всички
нови
и
настоящи
продукти
и
технологии
на
матрациТЕД,БЛЯН,ЛИНЕА,НАНИ,ПАРАДАЙС,МАГНИФЛЕКС,ЛАТЕКС
ЕКО,ЛАТЕКСЕКОН,ГЛОРИЯ,ДОРМЕО,ТЕМПУРА,ХЕПИ ДРИЙМ и др.Сайта предлага безплатна доставка за цялата
страна.
http://obiavidnes.com/obiava/25482/matraci-na-izgodni-ceni

Ремонт на покриви, хидроизолации, топлоизолации, вътрешни ремонти и строителство в цялата
страна.
Рус–Булстрой ЕООД извършва:
Строителство:
- Изкопи, грубо строителство.
- Изграждане, монтаж, арматура.
- Зидане, замазка, шпакловка, боядисване.
- Ел, ВиК, отопление, вентилация, дограма.
- Фаянс и теракота, настилки и облицовка.
- Врати, прозорци, щори, паркет.
- Мебели, обзавеждане, осветление.
Покриви:
- Цялостно изграждане на нов покрив.
- Ремонт на покриви на промишлени обекти.
- Ремонт на покриви на входове, къщи, вили, гаражи, селскостопански постройки.
- Ремонт и хидроизолация на конструкции, монтирани на покриви.
- Измазване и хидроизолация на бордове, комини, асансьорни помещения.
- Обшивка на бордове и комини.
- Монтаж на ламарини, улуци, водосточни тръби, воронки, капандури.
- Монтаж и ремонт на дървени конструкции.
Топлоизолации:
- Саниране.
- Външни топлоизолации със скеле, вишка или алпинисти.
- Вътрешни топлоизолации.
- Панелни фуги.
- Монтажи на труднодостъпни места.
- Измазване и боядисване на фасади.
Фундаменти и основи:
- Хидроизолация и топлоизолация на основи и фундаменти на сгради.
- Хидроизолации и топлоизолации на подземни съоръжения.
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- Хидроизолации на мостове и виадукти.
Вътрешни ремонти:
- Зидане, измазване, шпакловка, боядисване.
- Настилки и облицовка.
- Фаянс, теракота, паркет.
- Врати, прозорци, щори.
- Мебели, обзавеждане, осветление.
- Ел, ВиК, отопление, вентилация,
- Усвояване на тераси.
- Преместване на стени.
- Строителни ремонти от всякакъв вид.
Ангажименти към клиентите ни:
- Високо качество.
- Многогодишна гаранция.
- Безплатни огледи и изготвяне на оферти.
- Ниски цени.
- Почистване и премахване на всички строителни отпадъци и извозване до сметище.
Връзки с нас:
- GSM : 0898 432 248
- Факс : 082 860 401
- Поща : rus_bulstroi@abv.bg
- Сайт : http://rus-bulstroi.com
http://obiavidnes.com/obiava/25481/remont-na-pokrivi-hidroizolacii-toploizolacii-vytreshni-remonti-i-stroitelstvo

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/25480/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
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Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс-основател на "Детективска Колегия"
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/25479/detektivska-agenciya-foks-s-reputaciya-za-nay-dobro-dokazatelstvo

Бельо
Хубавото мъжко бельо може да подлуди почти всяка девойка. Най-бързият начин да придобиете такова бельо е от
e-магазин на по-малко от четири клика разстояние
http://obiavidnes.com/obiava/25478/hubavoto-myjko-belyo-moje-da-podludi-pochti-vsyaka-devoyka-nay-byrziyat-nachin-da-p

Детективска агенция “Стенк Секюрити” Частен Детектив
Детективска агенция “Стенк Секюрити” предлага пълна гама детективски услуги: разследване на изневери, събиране на
доказателства, издирване на хора, разкриване изневери, разследване, намиране на факти, доказване на изневяра, скрито
видеонаблюдение, сателитна връзка при наблюдение, мобилно наблюдение, наблюдение на хора, разкриване на случаи,.
Цените са по договаряне, в зависимост от обема на конкретната експертна поръчка.
Анонимността е гарантирана !!!
За повече информация посетете нашия сайт:
http://stenk-security.com/
http://obiavidnes.com/obiava/25477/detektivska-agenciya-stenk-sekyuriti-chasten--detektiv

Частен Детектив „ЕНДЖЕЙ”-Детективска Агенция
Детективска агенция „Енджей” предлага висококачествени детективски услуги на достъпни цени с частен характер и
търговски характер:
• Доказване на изневяра
• Съдействие при развод
• Предибрачно проучване
• Издирване на безследно изчезнали лица
• Корпоративни разследвания
• Подбор на персонал
• Наблюдение и проучване на настоящи служители
• Разследване на отсъствия по болест на служители
• Издирване на длъжници
Анонимността ви е 100 % гарантирана! Можете да бъдете сигурни, че на Вашия случай ще се реагира бързо и
ефективно, при пълна дискретност. Детективска агенция “ЕнДжей” може да гарантира успешен резултат на всяко
разследване!
Вижте всички предлагани от нас услуги в нашия сайт:
http://www.detective-nj.com/
http://obiavidnes.com/obiava/25476/chasten-detektiv-endjey-detektivska-agenciya

Детективска агенция „РЕФЛЕКС” Частен детектив
"Детективска агенция Рефлекс”- Разследване на изневери, фирмени разследвания, наблюдение, разследване на промишлен
шпионаж, издирване на изчезнали лица
Детективска агенция “Рефлекс” е създадена за бързо, професионално и качествено решаване на вашите проблеми.Член на
"Детективска колегия", което е гаранция за лоялност и добре свършена работа! Разполага с екип от професионалисти
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бивши служители на МВР, подготвени и обучени да действат и работят с необходимия ресурс от техника и всички
разрешени от закона средства. Работи както в София и страната, така и в чужбина. Сътрудничи с детективски
агенции членове на европейската и световна асоциация на частните детективи. Гарантираме пълна дискретност от
страна на нашите детективи относно споделената информация.
Вижте всички предлагани от нас услуги в нашия сайт:
http://reflex-bg.net/
http://obiavidnes.com/obiava/25475/detektivska-agenciya-refleks-chasten-detektiv

Вибропресовани бетонови елементи- Агромах
Агромах произвежда вибропресовани бетонови елементи- тухли, бордюри, паважни
настилки и тротоарни плочки, паркинг елементи, бехатон, улей, унипаве и др. по австрийска
технология. Голяма част от тротоарите в Благоевград и Петрич са подновени с елементите.
073 86 12 00
- Централа
E-mail: office@agromah.bg
http://www.agromah.bg
2709 село Бело Поле, общ. Благоевград, Производствена база - Агромах
http://obiavidnes.com/obiava/25474/vibropresovani-betonovi-elementi--agromah

Електрически одеала и възглавници.
Електрически одеала и възглавници.
Топлина и комфорт за Вас и Вашето семейство.
Електрическото одеяло Ви предлага топлина и комфорт в
студените есенни и зимни нощи.
Разходът на ел.енергия / около 0,10 лв. за 10 часа /
го прави продукт предпочитан за студените нощи.
Електрическите одеала са произведени в България
придружени са със сертификат за съответствие и гаранционна карта за 12 месеца гаранция от деня на покупката.
Електрическото одеяло се произвежда в три размера:
Единично одеало - 75/160см .- 25лв.
Средно одеало - 110/150см. – 27лв.
Двойно одеало - 140/150см. – 35лв.
Разполагаме и с електрически възглавнички с размер:
Електрическа възглавница - 40 / 50 см .- 29 лв.
Гаранция на всички продукти 12 месеца.
Доставка за цяла България с куриерска фирма ЕКОНТ.
За въпроси и поръчки:
ПЕТЪР ТОДОРОВ
тел:089/7878549
www.stepbol.dir.bg
stepbol@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/21862/elektricheski_odeala_i_vyzglavnici

15.6" (39.62 cm) ACER AS5750G-2313G64Mnbb
15.6" (39.62 cm) ACER AS5750G-2313G64Mnbb, син, Intel® Core™ i3 2310M 2.1GHz, HD LED Display & GeForce GT520M
1GB (HDMI), 3GB, 640GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/25473/156-3962-cm-acer-as5750g-2313g64mnbb

Рекламирайте имотите си безплатно!
Само с http://Bg.GlobalEstate24.com рекламирайте имотите си Безплатно и си направете онлайн страница.
http://obiavidnes.com/obiava/25472/reklamirayte-imotite-si-bezplatno
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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/25471/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

15.6" (39.62 cm) ACER AS5750G-2314G50Mnrr
15.6" (39.62 cm) ACER AS5750G-2314G50Mnrr, червен, Intel® Core™ i3 2310M 2.1GHz, HD LED Display & GeForce GT520M
1GB (HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, camera, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/25470/156-3962-cm-acer-as5750g-2314g50mnrr

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/25469/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
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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/25468/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА 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/25467/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ - ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
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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://detective-hameleon.ewebsite.com
http://obiavidnes.com/obiava/25466/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

15.6" (39.62 cm) ACER AS5755G-2333G50Mnks
15.6" (39.62 cm) ACER AS5755G-2333G50Mnks, Intel® Core™ i3 2330M 2.2GHz, HD LED Display & GeForce GT 540M 1GB
(HDMI), 3GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, camera, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/25465/156-3962-cm-acer-as5755g-2333g50mnks

15.6" (39.62 cm) Asus X54HR-SX066D
15.6" (39.62 cm) Asus X54HR-SX066D, Intel® Core™ i3 2330M 2.2GHz, HD LED Display & AMD HD7470M 1GB DDR3
(HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, camera, USB3.0, 2.6kg, Free DOS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/25464/156-3962-cm-asus-x54hr-sx066d

Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние
КВАНТОВ АНАЛИЗАТОР - РАННА ДИАГНОСТИКА НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ
Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника, за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този
анализ, дава здравния статус на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от сто показатели за Вашето
здраве и ще бъдат отчетени най-ранни признаци на клетъчна промяна в органите и тъканите.
Дори да има единични клетки с патологични промени, анализаторът може да улови промените на тези клетки и да
прогнозира болестта, като по този начин дава възможност да предотвратите различните хронични заболявания.
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Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/25463/kvantov-analizator---kompyutyrna-diagnostika-na-zdravoslovnoto-systoyanie

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/25462/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/25461/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/
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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/25460/pravete--30-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА 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/25459/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-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/25458/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

FORTRON NB Q90 PLUS
FORTRON NB Q90 PLUS, 19V/90W универсално захранване за преносими компютри
http://obiavidnes.com/obiava/25457/fortron-nb-q90-plus

250GB WD Caviar® Blue™
250GB WD Caviar® Blue™, SATA 6Gb/s, 7200rpm, 16MB
http://obiavidnes.com/obiava/25456/250gb-wd-caviar-blue

500GB WD Caviar® Green™
500GB WD Caviar® Green™, SATA 6Gb/s, 7200rpm max, 32MB
http://obiavidnes.com/obiava/25455/500gb-wd-caviar-green

AMD HD7950
AMD HD7950, 3GB, Sapphire, PCI-E, DDR5, 384bit, HDMI, DVI, 2 x miniDisplayPort
http://obiavidnes.com/obiava/25454/amd-hd7950
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Powerline Adapter TP-Link AV200 Mini (TL-PA211)
Powerline Adapter TP-Link AV200 Mini (TL-PA211), 200Mbps
http://obiavidnes.com/obiava/25453/powerline-adapter-tp-link-av200-mini-tl-pa211

Алгара ООД Металообработка
Алгара ООД Металообработка
Извършваме механична обработка на детайли на стругове с цпу с размери до ф 580.
Заводът разполага с машини за разкрояване, огъване, щанцоване и заваряване на ламарина.
Многопоансонна преса с цпу за изрязване на отвори с различна конфигурация.
Разполагаме с машини за механична обработка стругове с цпу, фрези, координатно-разтъргваща машина, шлайф машина
и други.
В завода има изграден участък за прахово боядисване с над 200 цвята.
Търговище 7700
Индустриална Зона п.к 54
тел. 060164458;факс:060163382
GSM:0894978145 e-mail:algara.bg@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25452/algara-ood-metaloobrabotka

Денонощна Заложна къща Кеш и Корект EOOД
Заложни къщи Кеш и Корект предлагат заеми срещу залог на златни и сребърни изделия, TV, GSM, компютри, лаптопи,
таблети, битова техника, автомобили. При нас ще намерите най- ниските лихви и много добри условия при погасяване на
заема. Ще платите лихва само за дните в които веща ви е била заложена. Може да намалявате от главницата с колкото
и когато поискате. За повече информация посетете сайта ни – www.cashandcorrect.bg или се свържете с нас на
032631155, 0878770807, 0878685433
e-mail: cash_correct@abv.bg
skype: kesh_korekt
facebook: Заложна къща Кеш и Корект ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/25451/denonoshtna-zalojna-kyshta-kesh-i-korekt-eood

онлайн магазин за обувки и чанти
В електронен магазин http://www.obuvkibg.eu ще намерите голямо разнообразие от обувки, ботуши, боти и чанти на
атрактивни цени.Всички продукти са с гарантирано качество!
http://obiavidnes.com/obiava/25450/onlayn-magazin-za-obuvki-i-chanti

Циклене на паркет и дюшеме-0887/159 593
Монтажна група за паркетни услуги имаме дългогодишен опит във всички видове дейности в областта на паркетните
покрития . Отценени от нашите клиенти и партньори. Работим от 12 г. в южния регион и имаме множество завършени
обекти в София, Пловдив, Ст.Загора, Нова Загора, Хасково, Кърджали, Казанлък , Сливен, Карлово, Сопот, Асеновград,
Свиленград, Харманли и др.
Основните услуги които предлагаме са:
Монтаж на естествен паркет- нареждане, лепене, циклене, фугиране и лакиране.
Монтаж на готови/лакирани/ естествени паркети.
Монтаж на художествени паркети.
Монтаж на ламинирани паркети.
Циклене и лакиране на стари паркети и дюшемета.
Индивидуални решения за всеки клиент, съобразно конкретните му нужди и проблеми, свързани с подовите покрития.
Експертни консултации за видовете лак и грунд.
Телефон за контакти:0887 / 159 593 -Пламен Иванов.
http://obiavidnes.com/obiava/25449/ciklene-na-parket-i-dyusheme-0887159-593
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Качественно циклене на паркет и дюшеме
Монтажна група за паркетни услуги имаме дългогодишен опит във всички видове дейности в областта на паркетните
покрития . Отценени от нашите клиенти и партньори. Работим от 12 г. в южния регион и имаме множество завършени
обекти в София, Пловдив, Ст.Загора, Нова Загора, Хасково, Кърджали, Казанлък , Сливен, Карлово, Сопот, Асеновград,
Свиленград, Харманли и др.
Основните услуги които предлагаме са:
Монтаж на естествен паркет- нареждане, лепене, циклене, фугиране и лакиране.
Монтаж на готови/лакирани/ естествени паркети.
Монтаж на художествени паркети.
Монтаж на ламинирани паркети.
Циклене и лакиране на стари паркети и дюшемета.
Индивидуални решения за всеки клиент, съобразно конкретните му нужди и проблеми, свързани с подовите покрития.
Експертни консултации за видовете лак и грунд.
Телефон за контакти:0887 / 159 593 -Пламен Иванов.
http://obiavidnes.com/obiava/25448/kachestvenno-ciklene-na-parket-i-dyusheme

Маратонки
Независимо от сезона готините маратонки могат да се обуват и всички сме наясно това ! Моделите са невъобразимо
много и е доста трудно да харесаме най-модерните маратонки, но намирането от сега нататък е много по-лесен
http://obiavidnes.com/obiava/25447/maratonki

Аз мога повече - доставчик на услуга
Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма
Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и
мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление.
Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи.
Обадете се на телефони: 02/ 89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/25446/az-moga-poveche---dostavchik-na-usluga

Аз мога - доставчик на обучение
Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма
Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и
мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление.
Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи.
Повече информация на телефони: 02/ 89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/25445/az-moga---dostavchik-na-obuchenie

Аз мога повече - английски език
Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма
Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и
мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление.
Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи.
Информация на телефони: 02/ 89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/25444/az-moga-poveche---angliyski-ezik

Аз мога - английски език
Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма
Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и
мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление.
Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи.
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Обадете се на телефони: 02/ 89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/25443/az-moga---angliyski-ezik

Разнообразни строително - ремонтни дейности
Предлагаме Ви богата гама строително - ремонтни услуги - машинно безпрашно шлайфане на стени и тавани с
професионална техника, шпакловки и бои на всякакви помещения, електроинсталации, декоративни мазилки, ВиК услуги,
хидро и топлоизолации, окачени тавани, интересни интериорни решения и други дейности за вашият дом или офис!
Финилукс EООД е фирма, даваща на своите клиенти гаранция за качество и бързо изпълнение на услугите.
0888415115
http://finiluxbg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/25442/raznoobrazni-stroitelno---remontni-deynosti

Доставчик на обучение - Аз мога повече
Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма
Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и
мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление.
Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи.
За повече информация на телефони: 02/ 89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/25441/dostavchik-na-obuchenie---az-moga-poveche

Доставчик на услуга - Аз мога
Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма
Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и
мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление.
Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи.
Повече информация на телефони: 02/ 89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/25440/dostavchik-na-usluga---az-moga

Английски език - Аз мога повече
Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма
Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и
мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление.
Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи.
Обадете се на телефони: 02/ 89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/25439/angliyski-ezik---az-moga-poveche

Английски език - Аз мога
Център за професионално обучение Изоблок - доставчик на обучение към Агенция по заетостта по оперативна програма
Развитие на Човешките Ресурси схема АЗ МОГА ПОВЕЧЕ, предлага обучение по "Английски език" и "Икономика и
мениджмънт", код по СППОО: 3451204, за одобрените от Бюрото по труда лица с уведомление.
Свържете се с нас за да научите новите дати на които започват следващите сформирани групи.
Повече информация на телефони: 02/ 89 14 160 и 0431/ 6 54 01 - за цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/25438/angliyski-ezik---az-moga

Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
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за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс-основател на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/25437/detektivska-agenciya-foks-s-reputaciya-za-nay-dobro-dokazatelstvo

ВиК услуги за цяла София и региона
Разполагаме с екип от професионални водопроводчици, които ще монтират елементите от ВиК системата Ви, ще
отпушат запушени мивки, сифони и канали или ще изградят нова ВиК инсталация при нужда. Свържете се с нас и няма
да съжалявате.
http://obiavidnes.com/obiava/25436/vik-uslugi-za-cyala-sofiya-i-regiona

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/25435/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

ДЕТОКСИКАТОР
Електрическа
Масажори!Виброколани!Целутрон

подачистачка!Стийм

ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор ,Антирадар,Лодка за захранка

Страница 61/80

МопХ

5

!Пейнт

зуум,

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

06.02.2012

1 ДЕТОКСИКАТОРИ 350 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 45лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -159лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
5Лодка за захранка обхват 300-500 м 340лв
6 Риболовен сонар 150лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 46лв
9 Химикалка с вградена камера -60 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 25 лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
13 Антирадар "MARUHAMA 199лв
14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
16 Вибриращ колан 65лв
17 Уред за сребърна вода 69лв
18 Козметични продукти на Dr. Juchheim Cosmetics 60 -99лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 30лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 270лв
22 Дигитален фотоапарат Ferrania solaris 169лв
23 Фотоапарат за еднократна употреба "Ferrania SOLARIS" 25 лв
24 Радиоуправляемата лодка за захранка катамаран 340 лв
25 Пластири за отслабване 1.6лв
26 Никотинови лепенки за откозване на цигарите 1.6лв
27 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
28 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 990лв
29 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
30 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/25434/detoksikator-elektricheska-podachistachkastiym-moph-5-peynt-zuum-masajorivibrok

Парочистачка Стийм моп X5
Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
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6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/25433/parochistachka-stiym-mop-x5

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/25432/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

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/25431/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

13.3" (36.83 cm) Asus U31SD-RX223D
13.3" (36.83 cm) Asus U31SD-RX223D, черен, двуядрен Intel® Core™ i5 2410M 2.3GHz, HD LED Display & GeForce GT 520M
1GB (HDMI), 4GB, 500GB, 802.11n, Lan1000, camera, Free DOS, 1.78kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/25430/133-3683-cm-asus-u31sd-rx223d
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FX-8150 Eight Core & водно охлаждане Asetek
FX-8150 Eight Core & водно охлаждане Asetek
http://obiavidnes.com/obiava/25429/fx-8150-eight-core--vodno-ohlajdane-asetek

500GB WD Raid Edition4
500GB WD Raid Edition4, SATA2, 7200rpm, 64MB, 5г
http://obiavidnes.com/obiava/25428/500gb-wd-raid-edition4

Logitech B110
Logitech B110, оптична (800dpi), черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/25427/logitech-b110

Алкор 9 - алуминиеви архитектурни системи
Фирма Алкор 9 е създадена през 2005 г. като доставчик на алуминиеви архитектурни системи. С течение на времето
фирмата разширява дейността си като започва да се занимава и с прахово електростатично боядисване. Линията за
прахово боядисване е оборудвана от лидери в областта - Gema-Швейцария, Аtlas Copco-Белгия, Cts-Австрия и
други.Фирма Алкор 9 е официален дистрибутор на гръцките алуминиеви системи Alumil.
http://obiavidnes.com/obiava/25426/alkor-9---aluminievi-arhitekturni-sistemi

Алгара ООД Металообработка
Извършваме механична обработка на детайли на стругове с цпу с размери до ф 580.
Заводът разполага с машини за разкрояване, огъване, щанцоване и заваряване на ламарина.
Многопоансонна преса с цпу за изрязване на отвори с различна конфигурация.
Разполагаме с машини за механична обработка стругове с цпу, фрези, координатно-разтъргваща машина, шлайф машина
и други.
В завода има изграден участък за прахово боядисване с над 200 цвята.
Търговище 7700
Индустриална Зона п.к 54
тел. 060164458;факс:060163382
GSM:0894978145 e-mail:algara.bg@abv.bg
Алгара,Металообработка,стругове
http://obiavidnes.com/obiava/25425/algara-ood-metaloobrabotka

Денонощна Заложна къща Кеш и Корект EOOД
Заложни къщи Кеш и Корект предлагат заеми срещу залог на златни и сребърни изделия, TV, GSM, компютри, лаптопи,
таблети, битова техника, автомобили. При нас ще намерите най- ниските лихви и много добри условия при погасяване на
заема. Ще платите лихва само за дните в които веща ви е била заложена. Може да намалявате от главницата с колкото
и когато поискате. За повече информация посетете сайта ни – www.cashandcorrect.bg или се свържете с нас на
032631155, 0878770807, 0878685433
e-mail: cash_correct@abv.bg
skype: kesh_korekt
facebook: Заложна къща Кеш и Корект ЕООД
http://obiavidnes.com/obiava/25424/denonoshtna-zalojna-kyshta-kesh-i-korekt-eood

Детективска Агенция Инкогнито - Частни Детективи
Детективска Агенция Инкогнито -Частен Детектив
Безплатни консултации-Дискретно !!!
разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота и др.
откриване на скрити микрофони в жилища ,
офиси и автомобили.
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скрито наблюдение-GPS предаватели
Открива биологични родственици . . .
Повече информация на http: //detektivi. com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/25423/detektivska-agenciya-inkognito---chastni-detektivi

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ - ИВАН ИВАНОВ-ИЗНЕВЯРАТА и ПРЕДАТЕЛСТВОТО....
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/25422/chasten--detektiv---ivan--ivanov-iznevyarata-i-predatelstvoto

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/25421/detektivska-agenciya-ayaks-za-nas-nyama-nishto-nevyzmojno

ОДЕСОС КОЛОР
Фирма Одесос Колор с официален сайт www.odessoscolour.com . се занимава с производство на фотокабини, фотокиоски
и терминали за отпечатване на снимки от цифрови носители. Произвеждаме също така и високотехнологични
фотолаборатории за копиране на снимки без нуждата от химични вещества. Извършваме търговия на едро с
фотоматериали – хартия, албуми, рамки, минилаб аксесоари и фотоапарати в нашия онлайн магазин www.oktrade.eu
Пазарувайте от сайта ни с 5% отстъпка, а при по-големи поръчки над 50 лв., доставката Ви е безплатна.
http://bgphoto.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25420/odesos-kolor

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ИНКОГНИТО-ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi. com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/25419/detektivska---agenciya--inkognito-chasten--detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
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http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс-основател на "Детективска Колегия"
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/25418/detektivska--agenciya--foks--bylgariya--0888400413

Шперплат – хидрофобен / водоустойчив - www.mipgroup.eu
МИП ГРУП ООД е директен внисител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв филм 21мм WBP лепило (гарантирано) най-висок клас шперплат.
2. Черен филм – първо и второ качество.
3. Телескопични подпори , прахово боядисани , кафяви , 1.6-2.9м (8.64Кг.) и 2.0-3.6м (10.40Кг.)
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , град Варна.
*4. Втора употреба H2O хоризонтални греди DOKA ( едрово ) цена по договаряне .
26 000 л/метра на склад.
ВНИМАНИЕ: Сертификат гарантира клас A/A – най-висок клас на съответния шперплат .
посетете сайта за много подробности.
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/25417/shperplat--hidrofoben---vodoustoychiv----wwwmipgroupeu

SIM card с ХУБАВ,Лесен НОМЕР – www.bgsimcard.com
Над 400 лесно запомнящи се номера.
!!!ВИЖ всички актуални номера на адрес:
www.bgsimcard.com
http://obiavidnes.com/obiava/25416/sim-card-s-hubavlesen-nomer--wwwbgsimcardcom

SIM card с ХУБАВ,Лесен НОМЕР – www.bgsimcard.com
Над 400 лесно запомнящи се номера.
!!!ВИЖ всички актуални номера на адрес:
www.bgsimcard.com
http://obiavidnes.com/obiava/25415/sim-card-s-hubavlesen-nomer--wwwbgsimcardcom

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 .
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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/25414/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА 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/25413/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ - ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН
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 ,
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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://detective-hameleon.ewebsite.com
http://obiavidnes.com/obiava/25412/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

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: 13
февруари.
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/25411/razgovoren-kurs-po-bylgarski-ezik

Курс по фински език за начинаещи
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: 13 февруари.
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/25410/kurs-po-finski-ezik-za-nachinaeshti

Купувам Земеделска земя в Левски,Плевен,Белене,Градище,Гулянци,Пордим
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,
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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.
Купуваме идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/25409/kupuvam-zemedelska-zemya-v-levskiplevenbelenegradishtegulyancipordim

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
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.
Купуваме идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/25408/kupuvam-zemedelska-zemya-v-gorna-i-dolna-oryahovica-lyaskovec-samovodene

Проектиране, производство и монтаж на външна реклама
Светеща реклама, рекламни табели, рекламни надписи и знаци, неон и неонова реклама, светещи обемни букви, фирмени и
указателни табели, рекламни тотеми, покривна реклама и покривни конструкции, външна реклама, стелажи и дисплеи,
облепване с фолио, изложбени щандове, светещи букви, светещи букви с неон, светещи букви с диоди. Изработка и
монтаж. Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
Узаконяване на реклами.
http://obiavidnes.com/obiava/25407/proektirane-proizvodstvo-i-montaj-na-vynshna-reklama

изкупувам земеделска земя по договаряне за Павликени,Бутово,Михалци,Лесичери
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.
Купуваме идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/25406/izkupuvam-zemedelska-zemya--po-dogovaryane--za-pavlikenibutovomihalcilesicheri

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: 07 февруари. 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/25405/kurs-po-rumynski-ezik-za-nachinaeshti

Покана за презентация на тема здравословно хранене в гр. Добрич вход - свободен
ПОКАНА
На 03.02.2012 г. (петък ) от 18.00 часа в малката зала на хотел „България”
в гр. Добрич ще се проведе презентация на тема:
Здравословно хранене
Вход свободен.
Представянето е във връзка с организирането на курс в гр. Добрич за здравословно хранене, подобряване на телесните и
медицинските показатели.
Ще се проведе безплатно измерване на мазнини в организма!Ако мислите, че тази информация е полезна за Ваш познат,
моля предайте му я,обадете се за резервация !
http://obiavidnes.com/obiava/25404/pokana-za-prezentaciya-na-tema-zdravoslovno-hranene-v-gr-dobrich-vhod---svoboden

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
два пъти седмично от 18.30 до 20.30 часа. Цена 270 лв. Начало на курса: 08.02.2012 г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
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/25403/kurs-po-turski-ezik

Курс по английски език - 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 –
вторник и четвъртък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 16 февруари
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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/25402/kurs-po-angliyski-ezik---intermediate

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: 13 февруари
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/25401/kurs-po-angliyski-ezik---pre-intermediate

Курс по испански език за ученици
Учебен център Орбис организира курс по испански език за ученици от 5 до 7 клас, начално ниво. Курсът е 80 учебни часа.
Работи се по системата Uso de la gramatica espanola – специално разработена за юноши. Развиват се всички умения –
писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Занятията се провеждат три пъти седмично – понеделник, сряда и петък
от 10.40 до 12.00 или два пъти седмично – понеделник и петък от 15.00 до 17.00. Цена 250лв. Начало: 13 февруари
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас и преподавателя 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/25400/kurs-po-ispanski-ezik-za-uchenici

Курс по испански език за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Suena, начално ниво. По време на
обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало –
07.02.2012 г.
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
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http://obiavidnes.com/obiava/25399/kurs-po-ispanski-ezik-za-nachinaeshti

КУРС ПО ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1800 - 2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 250 лв. Начало: 15 февруари
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25398/kurs-po-portugalski-ezik--za-nachinaeshti

Курс по италиански език – В1
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, ниво В1. Курсът се провежда по системата PROGETTO
ITALIANO. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда лексика и граматика, необходими за съответната степен на владеене на езика, и акцентира върху уменията за
изразяване на италиански език. Продължителност 80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 часа.
Цена 250лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25397/kurs-po-italianski-ezik--v1

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК - второ ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност
80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30часа. Начало: 6 февруари
Цена 250лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25396/kurs-po-italianski-ezik----vtoro-nivo

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30часа. Цена 250лв. Начало: 1 февруари
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
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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/25395/kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по френски език – трето ниво
Учебен център Орбис организира курс по френски език, ниво B1. Работи се по системата Campus. В процеса на обучение
се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда лексика, граматика и
акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провежда два пъти седмично – понеделник и сряда
от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25394/kurs-po-frenski-ezik--treto-nivo

Изработка на покривна реклама
Проектиране, производство и монтаж на светеща и несветеща реклама.
Гаранционен и извънгаранционен сервиз.
http://obiavidnes.com/obiava/25393/izrabotka-na-pokrivna-reklama

Печат на рекламни материали, визитки, каталози, брошури
Фирмена кореспонденция,брошури и каталози, листовки, дипляни, плакати, покани, книги, презентации, химизирани
формуляри, фактури, хартиени торби, стикери и етикети, опаковки, календари, търговски марки и лога, паспорт на
фирмен дизайн, уеб дизайн и мултимедия, менюта и сувенири, продукти за промоции, надписи върху облекло.
http://obiavidnes.com/obiava/25392/pechat-na-reklamni-materiali-vizitki-katalozi-broshuri

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
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http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/25391/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Събиране на дългове, вземания, финансова информация
„ДЕЛОВИ ГРУП” ООД е регистрирана по българското законодателство фирма с основен предмет: дейности по
събиране на вземания и финансова информация, като предоставя информация и проучвания във връзка с предлагани
финансови услуги. Съдейства за събиране на дългове като извънсъдебно и съдебно организира дейности по финализиране
на проблемни кредити, заеми, дългове по договори, неизплатени суми, посредничи при изкупуване дългове, вземания,
съдейства при кредитиране и рефинансиране. Организира дейности по търгове на недвижими имоти.
Адрес за контакти: „ДЕЛОВИ ГРУП” ООД
град Пловдив, ул. „Драва” № 5
Телефони: 032/96 33 11; 0898 82 97 24
www. turgovebg. com
E-mail: turgove.bg@abv. bg; delovigroup@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/25390/sybirane-na-dylgove-vzemaniya-finansova-informaciya

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
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
НАЙ-ВИСОКО КАЧЕСТВО И ДИЗАЙН !
ЗАБЕЛЕЖКА:
ПРОДУКТ С ДОКАЗАНО КАЧЕСТВО ! НЕ СРАВНЯВАЙТЕ ТЕЛЕФОНА С КИТАЙСКИТЕ РЕПЛИКИ !
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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
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
http://obiavidnes.com/obiava/25389/nay--noviyat-model-iphone-5

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/25388/pravete--30-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-
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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/25387/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/25386/pravete--30-leva-dnevno--samo-za-nyakolko-minuti-na-den-

За Цялата Страна -ЗЛАТНА ОФЕРТА -ДОХОДНА 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/25385/za-cyalata-strana--zlatna-oferta--dohodna-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/
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http://obiavidnes.com/obiava/25384/nadomna-rabota--dopylnitelni-dohodi--pecheli-pari-prez-svobodnoto-vreme-

Отпушване на канали
Канал Експерт-професионално отпушване на канали,мивки,сифони,тоалетни със специализирана техника.Ремонт и
изграждане.Спешна помощ.http://www.kanalexpert.com
http://obiavidnes.com/obiava/12274/otpushvane_na_kanali

Детектив - възстановяване на изгубени контакти.
Търсите ли изчезнал човек, имате ли нужда да разберете къде се намира или да откриете адреса му? Имате роднина или
познат, с когото искате да подновите контакти, но не можете да го откриете? Може би имате брат или сестра от
предишен брак на някой от родителите Ви, но дори не знаете как изглеждат? Осиновени сте и искате да се запознаете с
биологичните си родители?
Детективско бюро Стелт Детективс може да Ви отговори на всички тези въпроси и да Ви предостави достоверна
информация. За повече информация и контакти посетете нашият сайт: http://stealthdetectives.com/rodnini.html
http://obiavidnes.com/obiava/25383/detektiv---vyzstanovyavane-na-izgubeni-kontakti

Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи наНиски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/25382/rambo-1-eood-kyrtipochistva-izvozva-otpadycite-i-vik

Шперплат – Водоустойчив и ОСБ-3 плоскости
Най-големият Вносител в България на ХИДРОФОБЕН Шперплат и ОСБ-3 ПЛОСКОСТИ!
Планет Строй 2008 ООД предлага:
•
•
•
•

ВОДОУСТОЙЧИВ ШПЕРПЛАТ, 1-во качество 21/20х1220х2440мм-топола, черен филм, фенолово WBP лепило
Метални телескопични подпори
Вилици, поцинковани
Шпилки за вертикален кофраж с 2 бр.гайки, поцинковани

• ОСБ – 3 – ПЛОСКОСТИ внос от САЩ:
9, 11, 15 и 18x1220x2440 мм.
ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
Складови бази във Варна и София
0884266912, 02/9310348
WWW.SHPERPLAT.COM
WWW.VODOUSTOICHIVSPERPLAT.COM
WWW.OSBBG.COM
http://obiavidnes.com/obiava/25381/shperplat--vodoustoychiv-i-osb-3-ploskosti

продавам ЦПУ струг CNC струг
продавам ЦПУ струг CNC струг -марка TZC 32 N CHC-Полша-възможност за обработка на големи детайли-цена десет
хиляди лева-местонахождение град габрово
http://obiavidnes.com/obiava/25380/prodavam-cpu-strug-cnc-strug
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ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС БЪЛГАРИЯ -0888400413
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс-основател на "Детективска Колегия"
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/25379/detektivska--agenciya--foks--bylgariya--0888400413

продавам ЦПУ струг CNC струг
продавам ЦПУ струг CNC струг -марка TZC 32 N CHC-Полша-възможност за обработка на големи детайли-цена десет
хиляди лева-местонахождение град габрово
http://obiavidnes.com/obiava/25378/prodavam-cpu-strug-cnc-strug

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/25377/detektivska-agenciya-ayaks-za-nas-nyama-nishto-nevyzmojno
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100% Удоволствие.0877-719-867-Аксиния
Ще
ви
дам
море
от
незабравими
усещания
и
емоции,
далеч
от
всичките
ви
притеснения...0889-856-387-Аксиния...Предлагам
еротични забавления на сериозни и платежоспособни господа за 80лв на час...Гарантирам пълна дискретност имам терен
и
приятелка за тройка...Може да си разочарован ако неуспееш...Но си обречен ако не опиташ!!!
http://obiavidnes.com/obiava/25376/100-udovolstvie0877-719-867-aksiniya

Предлагам висококачествен тютюн САМО 38лв за кг
Предлагам висококачествен тютюн САМО 38лв за кг
Отлично качество, нарязан на фини лентички с мек и плътен аромат, внимателно обработен и обезпрашен на специална
парна инсталация от човек с дългогодишен опит в отглеждането и обработването на тютюн. Изпращам с куриерска
фирма Еконт до всяка точка на страната с опция да видите и пробвате тютюна преди да го вземете. Skype:
prodavam.tiutiun тел:0899320001
http://obiavidnes.com/obiava/25375/predlagam-visokokachestven-tyutyun-samo-38lv-za-kg
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