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Френски за начинаещи
Френски център „Ла Революсион” – специализиран център за френски език обявява курс по френски език за начинаещи с
участието на французин– от 15.05.2012 вторник и четвъртък вечер.Хорариум – 80 учебни часа. Цена 330 лв с включен
учебен комплект. За повече информация – larevolution@abv.bg, 0876 1 777 82. Курсовете се провеждат в центъра, Петте
Кюшета. www.larevolution.eu
http://obiavidnes.com/obiava/32405/frenski-za-nachinaeshti

ОБЯВИ-ИЗМАМИ "Юридически консултации,рестарт фирми с задължения" !!!
Обяви-Измами от Събко Мулешков КУПУВАЧ на фирми със задължения : Юридически консултации,рестарт фирми с
задължения , Купуваме фирми със задължения VIP, Топ Оферта №1 - ОБАДЕТЕ СЕ , Професионално юридическо
съдействие на фирми, Изкупуваме фирми с финансови проблеми ,Решавам проблеми на търг. дружества,Реално правно
съдействие и др.СДЕЛКИТЕ се извършват само в гр.СОФИЯ и гр.ПЛОВДИВ. ТЕЛ. за връзка - 0889648432 , 0896948733 ,
0887815106 ,0884775960 ,0887534723 , 0887 60 96 95 !!!
След прочитане на такава ОБЯВА на всеки средно интелигентен собственик или управител на фирма му става ясно, че
авторът е много неграмотен писменно и изобщо не е запознат с материята. Заблуждава хората,че има възможност да
ги СПАСИ от задължения към БАНКИ и ЛИЗИНГОВИ КОМПАНИИ. Всеки знае, че няма такава правна възможност в
РБ. Ако наистина авторът ПРИТЕЖАВА ТАКИВА СВРЪХ СИЛИ НЕЗЕМНИ , защо си ги хаби срещу ...НАЙ-ДОБРАТА
ЦЕНА , КОЯТО ЩЕ ВИ Е ИЗГОДНА... , а лично не усвоява кредити и след това да използва своите ВЪЗМОЖНОСТИ за
СПАСЕНИЕ. От посочените телефони са публикувани стотици обяви за тази УСЛУГА-ИЗМАМА но подателят се
представя с различни имена - фирма ТАНГРА ГАРД ЕООД , адв. ПЕНЕВ , адв. НИКОЛОВ , ГЕНЧЕВ , НИК , СТОЙНОВ
,ЗЛАТЕВ, ЖОРО. А всъщност авторът СПАСИТЕЛ е Събко Мулешков от гр.Панагюрище. Напишете в ГУГЪЛ името му
и ще разберете кой е този СПАСИТЕЛ НА ЗАКЪСАЛИ ФИРМИ - един неграмотен човечец,който е излежал присъди за
ИЗМАМИ и БЛУДСТВО !!! БИЗНЕС - ПРИНЦИПИТЕ на този човечец са : ПЛАЩАЙТЕ И СЪЖАЛЯВАЙТЕ , ЧЕ СМЕ СЕ
ВИДЯЛИ !!! Публикувам негови снимки - муцуната му крещи АЗ СЪМ ИЗМАМНИК !!!
ЗА КОГО Е чл. 255 от НК и Събко Мулешков не е ли организатор на престъпна група ???
http://obiavidnes.com/obiava/32404/obyavi-izmami-yuridicheski-konsultaciirestart-firmi-s-zadyljeniya-

ЛУКСОЗНИ ХОТЕЛСКИ АПАРТАМЕНТИ В ТОП ЦЕНТЪРА НА В.ТЪРНОВО
ПРОМОЦИИ:
Двойна стая спалня 40 лв.
Единична стая 20 лв.
Двойна стая две единични легла 30 лв.
В АПАРТАМЕНТИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПОЛЗВАТ И ОТДЕЛНИ СТАИ. ХОТЕЛСКИТЕ СТАИ СА СЪС СОБСТВЕН САН.
ВЪЗЕЛ, КЛИМАТИК, КАБ. ТЕЛЕВИЗИЯ, ВИСОКОСКОРОСТЕН ИНТЕРНЕТ И МОДЕРНИ МЕБЕЛИ.
WWW.TARNOVO-RENTAL.COM- разгледайте всички апартаменти
РЕЗЕРВАЦИИ: 0878835048,062650082
SKYPE: stambolov26
www.tarnovo-rental.com
www.aparthotelbg.com
www.hotelstambolov.com
http://obiavidnes.com/obiava/32398/luksozni-hotelski-apartamenti-v-top-centyra-na--vtyrnovo

СПЕЦИАЛНА ОФЕРТА ЗА ЗАДОЧНИЦИ
Само за 15 лв. на човек в двойна стая и 20 лв.на човек в едична стая в Семеен хотел „Стамболов” Велико Търново и
хотелски апартамент “СИТИ”. Намираме се в топ центъра на Велико Търново, на 2 минути от 5 ти корпус на ВТУ.
Гарантиран лукс на ниски цени, хотелско обслужване с 50% намаление.
Може да се ползва безплатно и паркинг.
СТАИТЕ РАЗПОЛАГАТ С КЛИМАТИК, БЕЗПЛАТЕН ИНТЕРНЕТ, САМОСТОЯТЕЛЕН САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ, КАБЕЛНА
ТЕЛЕВИЗИЯ
НЕВЕРОЯТНА ГЛЕДКА
WWW.HOTELSTAMBOLOV.COM
0878270551
062650082
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WWW.TARNOVO-RENTAL.COM
0878835048
062650082
Skype: stambolov26
http://obiavidnes.com/obiava/32397/specialna-oferta-za-zadochnici

ОБЯВИ-ИЗМАМИ "Юридически консултации,рестарт фирми с задължения" !!!
Обяви-Измами от Събко Мулешков КУПУВАЧ на фирми със задължения : Юридически консултации,рестарт фирми с
задължения , Купуваме фирми със задължения VIP, Топ Оферта №1 - ОБАДЕТЕ СЕ , Професионално юридическо
съдействие на фирми, Изкупуваме фирми с финансови проблеми ,Решавам проблеми на търг. дружества,Реално правно
съдействие и др.СДЕЛКИТЕ се извършват само в гр.СОФИЯ и гр.ПЛОВДИВ. ТЕЛ. за връзка - 0889648432 , 0896948733 ,
0887815106 ,0884775960 ,0887534723 , 0887 60 96 95 !!!
След прочитане на такава ОБЯВА на всеки средно интелигентен собственик или управител на фирма му става ясно, че
авторът е много неграмотен писменно и изобщо не е запознат с материята. Заблуждава хората,че има възможност да
ги СПАСИ от задължения към БАНКИ и ЛИЗИНГОВИ КОМПАНИИ. Всеки знае, че няма такава правна възможност в
РБ. Ако наистина авторът ПРИТЕЖАВА ТАКИВА СВРЪХ СИЛИ НЕЗЕМНИ , защо си ги хаби срещу ...НАЙ-ДОБРАТА
ЦЕНА , КОЯТО ЩЕ ВИ Е ИЗГОДНА... , а лично не усвоява кредити и след това да използва своите ВЪЗМОЖНОСТИ за
СПАСЕНИЕ. От посочените телефони са публикувани стотици обяви за тази УСЛУГА-ИЗМАМА но подателят се
представя с различни имена - фирма ТАНГРА ГАРД ЕООД , адв. ПЕНЕВ , адв. НИКОЛОВ , ГЕНЧЕВ , НИК , СТОЙНОВ
,ЗЛАТЕВ, ЖОРО. А всъщност авторът СПАСИТЕЛ е Събко Мулешков от гр.Панагюрище. Напишете в ГУГЪЛ името му
и ще разберете кой е този СПАСИТЕЛ НА ЗАКЪСАЛИ ФИРМИ - един неграмотен човечец,който е излежал присъди за
ИЗМАМИ и БЛУДСТВО !!! БИЗНЕС - ПРИНЦИПИТЕ на този човечец са : ПЛАЩАЙТЕ И СЪЖАЛЯВАЙТЕ , ЧЕ СМЕ СЕ
ВИДЯЛИ !!! Публикувам негови снимки - муцуната му крещи АЗ СЪМ ИЗМАМНИК !!!
http://obiavidnes.com/obiava/32377/obyavi-izmami-yuridicheski-konsultaciirestart-firmi-s-zadyljeniya-

Аларма против заспиване
нов, високо качество
Вземете тази малка аларма, която ще ви помогне от задрямка, когато шофирате
Лек и
преносим
Лесен за използване и удобни за носене, за дълго време Мощен сигнал за аларма звучи, когато главата се
движи напред Сменяема батерия Размери (Д х Ш х Т): 70 х 50 x15 mm / 2,76 х 1,97 х 0,59 в Тегло: 20 гр / 0,71 унция
Цвят: син
http://obiavidnes.com/obiava/32373/alarma-protiv-zaspivane

Юридически консултации,рестарт фирми с задължения
Професионално юридическо съдействие на търговски дружества с финансови проблеми,пред фалит и
несъстоятелност,консултации от Корпоративен адвокат с които работим!Изкупуваме проблемни фирми с
активи-пасиви,на 100% дяловия капитал!!!Солидарната отговорност отпада,предишния собственик-управител след
сделката се освобождава от всякаква финансова и юридическа отговорност.Цената за услугата е по
договаряне???Услугата е за всички бизнес сектори,отнася се за цялата страна!!!Моля консултирайте се с адвокат преди
да се обади те!За контакт тел.0896948733
http://obiavidnes.com/obiava/32368/yuridicheski-konsultaciirestart-firmi-s-zadyljeniya

Детективска Агенция Фокс -България
Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги
предлагани от високо квалифицирани частни детективи,
които са бивши служители на МВР с дългогодишен професионален опит !!!
Нашата агенция е спечелила завидна репутация за най- добро доказателство,
благодарение на професионализма,бързината и достоверността на събраните доказателства!!!
Провеждаме поверително и дискретно разследване в личен и служебен
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аспект на територията на цяла България.
Ние предлагаме пълен набор от детективски услуги
вижте повече на: http://chasten.detektiv-fox.com
"И не забравяйте,че не е най-важно, какво знаете, а какво може да докажете!"
Е-mail:fox@detectiv-bg.com
tel:0888400413 , 0897024504
http://obiavidnes.com/obiava/32367/detektivska-agenciya-foks--bylgariya

Лаптоп Втора употреба Тошиба
Toshiba Satellite Pro 4300
1. CPU : Intel Pentium III 650 MHz
2. RAM : 128 Mb SDRAM
3. Харддиск 6 Gb PATA
4. FDD 1.44
5. 14,1 " матрица
6. CD-ROM
8. Батерия – издържа дo 20 минути
9. Други : 1 x DC-in ,1 x external monitor ,1 x parallel , 1x RS232 , 1 x external microphone ,1 x Headphone (stereo) , 1 x USB , 1 x
PCMCIA , вградени високоговорители
10.Зарядно
11.Чанта
0896750026
http://obiavidnes.com/obiava/32324/laptop-vtora-upotreba-toshiba

ПРОДАВАМ ЛАПТОП
Продавам лаптоп HP Pavilion dv2500 в отлично състояние.
Цена 280 лева.
http://obiavidnes.com/obiava/32315/prodavam-laptop

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.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
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office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/32292/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

АЯКС|Частен детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/32291/ayakschasten-detektiv-0888135197

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.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/32290/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi
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15.6" (39.62 cm) ACER AS5750Z-B966G75Mnkk
15.6" (39.62 cm) ACER AS5750Z-B966G75Mnkk, двуядрен Pentium® B960 2.2GHz, HD LED Display (HDMI), 6GB, 750GB,
DVDRW, 802.11n, camera, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/32284/156-3962-cm-acer-as5750z-b966g75mnkk

15.6" (39.62 cm) ACER AS5350-B816G50Mnkk
15.6" (39.62 cm) ACER AS5350-B816G50Mnkk, двуядрен Celeron® B815 1.6GHz, HD LED Display (HDMI), 6GB, 500GB,
DVDRW, 802.11n, camera, Windows7 Home Premium 64bit, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/32280/156-3962-cm-acer-as5350-b816g50mnkk

15.6" (39.62 cm) ACER AS5733-384G75Mnkk
15.6" (39.62 cm) ACER AS5733-384G75Mnkk, двуядрен Intel® Core™ i3 380M 2.53GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB,
750GB, DVDRW, 802.11n, camera, Windows7 Home Premium, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/32277/156-3962-cm-acer-as5733-384g75mnkk

15.6" (39.62 cm) Asus X54C-SX035D
15.6" (39.62 cm) Asus X54C-SX035D, двуядрен Celeron® B815 1.6GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB DDR3, 320GB, DVDRW,
802.11n, Lan1000, USB3.0, camera, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/32272/156-3962-cm-asus-x54c-sx035d

15.6" (39.62 cm) Asus X54HR-SX094V
15.6" (39.62 cm) Asus X54HR-SX094V, двуядрен Celeron® B815 1.6GHz, HD LED Display & AMD HD 7470M 1GB (HDMI),
4GB DDR3, 500GB, DVDRW, 802.11n, Lan1000, USB3.0, camera, Windows7 Home Premium 64bit, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/32268/156-3962-cm-asus-x54hr-sx094v

Строително - ремонтни дейности - Чирпан и региона
Извършваме всички видове строително-монтажни работи необходими за цялостен ремонт. Кърти, чисти и извозва,
кофраж, бетон, замазка, зидария, покрив, смяна на електроинсталции и ВиК инсталации, вентилация. Монтаж на
гипсокартон, ламперия, паркет, сайдинг. Полагане на теракот, фаянс, гранитогрес. Обръщане на дограма, шпакловка,
боядисване и декоративни мазилки, изолация. Доставка на материали. Разумни срокове и цени. За контакти и безплатен
оглед - 0898479717 - Добри bobonio@abv.bg http://remont101.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/32265/stroitelno---remontni-deynosti---chirpan-i-regiona

15.6" (39.62 cm) Asus X54HR-SX196D
15.6" (39.62 cm) Asus X54HR-SX196D, двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display & AMD HD 7470M 1GB
(HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, USB3.0, camera, 2.6kg, Free DOS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/32263/156-3962-cm-asus-x54hr-sx196d

13.3" (33.78 cm) Asus Zenbook UX31E-RY009V
13.3" (33.78 cm) Asus Zenbook UX31E-RY009V, двуядрен Intel™ Core i5 2557M 1.7/2.7GHz, HD+ LED Display (microHDMI),
4GB, 128GB SSD, 802.11n, bluetooth, USB3.0, camera, Windows 7 Home Premium 64bit, 1.3kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/32259/133-3378-cm-asus-zenbook-ux31e-ry009v

13.3" (33.78 cm) Asus Zenbook Rose Gold UX31E-RY024V
13.3" (33.78 cm) Asus Zenbook Rose Gold UX31E-RY024V, двуядрен Intel™ Core i5 2557M 1.7/2.7GHz, HD+ LED Display
(microHDMI), 4GB, 128GB SSD, 802.11n, bluetooth, USB3.0, camera, Windows 7 Home Premium 64bit, 1.3kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/32255/133-3378-cm-asus-zenbook-rose-gold-ux31e-ry024v
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13.3" (33.78 cm) Asus Zenbook UX31E-RY008V
13.3" (33.78 cm) Asus Zenbook UX31E-RY008V, двуядрен Intel™ Core i5 2557M 1.7/2.7GHz, HD+ LED Display (microHDMI),
4GB, 256GB SSD, 802.11n, bluetooth, USB3.0, camera, Windows 7 Home Premium 64bit, 1.3kg, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/32249/133-3378-cm-asus-zenbook-ux31e-ry008v

давам гарсониера под наем
давам гарсониера под наем.обзаведена и освежена.тухла.климатик и боилер.
http://obiavidnes.com/obiava/32222/davam-garsoniera-pod-naem

SIM карта с ХУБАВ,Лесен НОМЕР – www.bgsimcard.com
www.bgsimcard.com
08 87 9* 87 87-180лв
08 95 0000 9*-170лв
08 9* 95 1111-140лв
08 92 *9 2222-130лв
08 9* 96 3333-100лв
08 9* 92 4444-80лв
089* 7 6 5555-170лв
08 9* 98 6666-140лв
08 9* 18 7777-170лв
08 9* 91 8888-180лв
08 9* 70 9999-150лв
08 92 92 92 *8-140лв
08 93 93 93 *8-120лв
08 94 94 94 *8-140лв
089* 339 399-80лв
089* 559 599-80лв
089* 70 70 80-140лв
089* 94 34 34-50лв
089* 94 34 94-50лв
и много ДРУГИ
Задължително е Лична регистрация.
НОВИ! Не използвани.
Skype: bgsimcard
Тел.:0896935555
!!!ВСИЧКИ актуални номера на адрес:
www.bgsimcard.com
http://obiavidnes.com/obiava/32214/sim-karta-s-hubavlesen-nomer--wwwbgsimcardcom

Дизайн студио за архитектура
Ако се нуждаете от първокачествено възобновяване на вашата стая потърсете обновения ни виртуален сайт . Дизайн
студио за архитектура може да задоволи и на най-нестандартните инициативи на нашия пазар .
http://obiavidnes.com/obiava/32212/dizayn-studio-za-arhitektura

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/32203/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/32202/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://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32201/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

Обиколете света с курса ни за ЕКСКУРЗОВОДИ!
ИНТЕР АЛИАНС организира курсове за Екскурзоводи-аниматори и организатори в туристическа агенция по актуална,
образователна програма . Обучението е подходящо за желаещите да се реализират в сферата на туризма,
хотелиерството и рекламата. Програмата включва: * Изучаване на основните и специфични форми на туризма. *
Материално-техническа база в хотелиерството. * Запознаване със Закона за туризма и рекламата. * Работа с клиенти,
организиране на пътувания, съставяне на маршрути и др. * Практикум. Удостоверение-сертификат за повишаване на
квалификацията, съгласно МОН. Предлагаме качествено обучение с висока ефективност. За повече информация,
заповядайте при нас 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.042/605363; 0895/62-24-70 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ
ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/32199/obikolete-sveta-s-kursa-ni-za-ekskurzovodi

Скутери под наем – Варна и Златни пясъци
Електрически скутери под наем за Варна и Златни пясъци. Бързи и екологични скутери под наем на ниски цени. Заявете
своя скутер под наем и можем да го доставим до желана от вас дестинация във Варна и Златни пясъци. Разход от 30
стотинки / 100 км, пробег от 60 км.
http://obiavidnes.com/obiava/32197/skuteri-pod-naem--varna-i-zlatni-pyasyci

НАЧАЛНА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ!
Лицензиран Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС предлага компютърно обучение - начална компютърна грамотност
и специализирано обучение за офис сътрудник! Занятията включват работа с WINDOWS, OFFICE, WORD, EXCEL,
INTERNET и др офис програми изключително необходими, както на работното място, така и за употреба вкъщи.
Стремим се да прилагаме индивидуален подход, съчетан със съвременни методи на обучение. Нашата работа е
съобразена с нуждите на потребителите и с практиката, на която наблягаме в курсовете ни! Предлагаме обучение в
групи и индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно за курсистите време през деня, вечер или събота и неделя. Курсистите получават записки и други учебни материали, за да преговарят уроците
или да ги ползват за справка. Онези, които не са учили английски, също успяват да научат необходимите думи, за да
разбират компютърните диалози. Работим с хора от всички възрасти. Нашите курсове са изградени изключително върху
примери от практиката. Предлагаме също и онлайн обучение, видеоуроци и фирмено обучение. Правим също и
консултантски услуги, както и разработка на софтуерни задачи. След всяко завършено ниво на обучение центърът
издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания, сертифицирано към МОН. И запомнете: предлагаме
качествено обучение с висока ефективност. За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул.
Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на х-л Верея, с-у новите търговски центрове/
тел.042/60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32196/nachalna-kompyutyrna-gramotnost
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Курс по РУСКИ език в Интер Алианс Стара Загора!
Вселената се осветява от слънцето, човек – от знанието! Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с
дългогодишен опит и утвърден авторитет. Предлагаме Ви изучаване на Руски език от I-II ниво в 80уч.ч.всяко. Малки
групи.При нас работят квалифицирани и опитни филолози.Предлагаме и индивидуално обучение. В края на всяко ниво се
полага тест.След това получавате сертификат за придобитите знания. СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО!
За повече информация заповядайте при нас 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 ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/32195/kurs-po-ruski-ezik-v-inter-alians-stara-zagora

Курс по ИСПАНСКИ език в Интер Алианс Стара Загора!
При нас със сигурност ще получите повече от един езиков курс, защото ние имаме за цел не само да ви научим, а и да ви
вдъхнем обич към езика, който изучавате! Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с дългогодишен опит и
утвърден авторитет. Предлагаме Ви изучаване на Испански език от I-во до III-то ниво в 80уч.ч.всяко. Малки групи.При
нас работят квалифицирани и опитни филолози.Предлагаме и индивидуално обучение. В края на всяко ниво се полага
тест.След това получавате сертификат за придобитите знания. СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО! За
повече информация заповядайте при нас 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 ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/32194/kurs-po-ispanski-ezik-v-inter-alians-stara-zagora

Курс по ИТАЛИАНСКИ в Интер Алианс Стара Загора!
Най – съвременната учебна система, включваща ефективни материали за обучение, създаваща висока мотивация за
работа! Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет. Предлагаме Ви
изучаване на Италиански език от I-во доIII-то ниво в 80уч.ч.всяко. Малки групи.При нас работят квалифицирани и опитни
филолози.Предлагаме и индивидуално обучение. В края на всяко ниво се полага тест.След това получавате сертификат за
придобитите знания. СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО! За повече информация заповядайте при нас 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 ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/32192/kurs-po-italianski-v-inter-alians-stara-zagora

Курс по ФРЕНСКИ език в Интер Алианс Стара Загора!
С нас ще научите езикът по-лесно,по-качествено,по най-успешните и нови системи на обучение и с най-добрите
професионалисти! Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет.
Предлагаме Ви изучаване на ФРЕНСКИ език от I-во до III-то ниво в 80уч.ч.всяко. Малки групи.При нас работят
квалифицирани и опитни филолози.Предлагаме и индивидуално обучение. В края на всяко ниво се полага тест.След това
получавате сертификат за придобитите знания. СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО! За повече информация
заповядайте при нас 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 ХУБАВ
ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/32191/kurs-po-frenski-ezik-v-inter-alians-stara-zagora

Курс по ГРЪЦКИ език в Интер Алианс Стара Загора!
НАУЧЕТЕ ЛЕСНО С НАС! Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с дългогодишен опит и утвърден
авторитет. Предлагаме Ви изучаване на Гръцки език от I-во до III-то ниво в 80уч.ч.всяко. Малки групи.При нас работят
квалифицирани и опитни филолози.Предлагаме и индивидуално обучение. В края на всяко ниво се полага тест.След това
получавате сертификат за придобитите знания. СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО! За повече информация
заповядайте при нас 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 ХУБАВ
ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/32190/kurs-po-grycki-ezik-v-inter-alians-stara-zagora

Курс по НЕМСКИ език в Интер Алианс Стара Загора!
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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.Предлагаме ви обучение по Немски език от 1-во до 3-то
ниво в 100уч.ч.,всяко.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. ЗАПИШЕТЕ ВАС И ВАШ ПРИЯТЕЛ/И И
ВЗЕМЕТЕ СВОИТЕ ОТСТЪПКИ!!!ОТСТЪПКИ И ЗА СТУДЕНТИ,БЕЗРАБОТНИ И ПЕНСИОНЕРИ,ФИРМЕНО
ОБУЧЕНИЕ,КАКТО И ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ВСЯКО СЛЕДВАЩО НИВО! 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 ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/32189/kurs-po-nemski-ezik-v-inter-alians-stara-zagora

Курс по АНГЛИЙСКИ език в Интер Алианс Стара Загора!
Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет. Предлагаме Ви
изучаване на Английски език от I-во до V-то ниво в 100уч.ч.всяко. Малки групи.При нас работят квалифицирани и опитни
филолози.Предлагаме и индивидуално обучение. В края на всяко ниво се полага тест.След това получавате сертификат за
придобитите знания. СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО! За повече информация заповядайте при нас 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 ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/32187/kurs-po-angliyski-ezik-v-inter-alians-stara-zagora

Английски, Немски, Френски, Руски,Испански, Италиански,Турски, Гръцки, Норвежки,
Японски и др. малки групи или инд.об.
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. 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 ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/32184/angliyski-nemski-frenski-ruskiispanski-italianskiturski-grycki-norvejki

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.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com

Страница 10/47

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.04.2012

office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/32183/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги-дългогодишен професионален опит!!!
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/32179/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги
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/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
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http://obiavidnes.com/obiava/32178/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги
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
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- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/32177/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi

HP увеличаване на гаранцията от 1 на 2 години
HP увеличаване на гаранцията от 1 на 2 години, за Probook
http://obiavidnes.com/obiava/32163/hp-uvelichavane-na-garanciyata-ot-1-na-2-godini

HP увеличаване на гаранцията от 1 на 3 години
HP увеличаване на гаранцията от 1 на 3 години, за Probook
http://obiavidnes.com/obiava/32160/hp-uvelichavane-na-garanciyata-ot-1-na-3-godini

Cherry J82
Cherry J82, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/32157/cherry-j82

услуги с автокранове
монтажи и демонтажи,товарене и разтоварване на всякакви товари до 20тона.работим без почивен ден и по ддс в
пловдив,карлово,хисара,пирдоп,казанлък
http://obiavidnes.com/obiava/32153/uslugi-s-avtokranove

услуги с автокран
извършва
монтажи,демонтажи,товерене
и
разтоварване
материали,кабини,гаражи,фургони,машини
и
други.работим
без
пловдив,карлово,хисара,пирдоп,казанлък и околностите
http://obiavidnes.com/obiava/32152/uslugi-s-avtokran
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продавам металообработващи машини
продавам хидрокопир фреза DECKEL KF3S-продавам фреза - полска FWA32-продавам координатно-разстъргваща
едноколонна машина KAUNAS модел 243-местонахождение град габрово-машините са във отлично работещо
състояние-пълно оборудване-налична техническа документация
http://obiavidnes.com/obiava/32148/prodavam-metaloobrabotvashti-mashini

продавам металообработващи машини
продавам хидрокопир фреза DECKEL KF3S-продавам фреза - полска FWA32-продавам координатно-разстъргваща
едноколонна машина KAUNAS модел 243-местонахождение град габрово-машините са във отлично работещо
състояние-пълно оборудване-налична техническа документация
http://obiavidnes.com/obiava/32147/prodavam-metaloobrabotvashti-mashini

продавам металообработващи машини
продавам хидрокопир фреза DECKEL KF3S-продавам фреза - полска FWA32-продавам координатно-разстъргваща
едноколонна машина KAUNAS модел 243-местонахождение град габрово-машините са във отлично работещо
състояние-пълно оборудване-налична техническа документация
http://obiavidnes.com/obiava/32146/prodavam-metaloobrabotvashti-mashini

4GB DDR3 1600Mhz SO-Dimm
4GB DDR3 1600Mhz SO-Dimm
http://obiavidnes.com/obiava/32143/4gb-ddr3-1600mhz-so-dimm

prodava zem.zemq
chasno lice prodava speshno 4000m2.sreshtu pretstavitelstvoto na sitroen.v bojurishte 0888957671 cena po sporazumenie
http://obiavidnes.com/obiava/32142/prodava-zemzemq

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/32141/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

250GB
250GB, Toshiba, SATA2, 5400rpm, 8MB, 2.5" (6.35 cm)
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http://obiavidnes.com/obiava/32122/250gb-toshiba-sata2-5400rpm-8mb-25-635-cm

2x4GB DDR3 2133MHz Corsair Vengeance™ CMZ8GX3M2A2133C11R
2x4GB DDR3 2133MHz Corsair Vengeance™ CMZ8GX3M2A2133C11R, доживотна гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/32115/2x4gb-ddr3-2133mhz-corsair-vengeance-cmz8gx3m2a2133c11r

16GB USB Flash
16GB USB Flash, Kingston DataTraveler Elite 3.0, USB 3.0
http://obiavidnes.com/obiava/32113/16gb-usb-flash

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ-АНГЕЛОВ-0884556761
Наблюдение и разкриване на осъществени и очаквани факти, обстоятелства и деяния при изневери, възрастови кризи,
проблеми с деца или семейни конфликти.
• Издирване на укриващи се, безследно изчезнали, без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица.
• Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица.
• Изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица.
• Събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между
отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти.
• Събиране на информация по граждански и наказателни дела.
•
http://obiavidnes.com/obiava/25018/chasten_detektivangelov0884556761

Товарни превози в София и страната на Вашите вещи и оборудване.0889/201919
www.stancov-trans.alle.bg ПРЕДЛАГА ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ в София . страната и ЕС с микробуси с обем до 14,5 куб.
метра и до 1,8 тона, дължина на товарната част до 4,5 метра.
Превоз на : холни гарнитури, шкафове, бяла-черна техника, дивани, матраци, дърва за огрев, строителни материали,
стоки, офис оборудване, машини, палета и др. От дома до вилата, от офиса до склада Вашите вещи ще бъдат превозени
бързо и внимателно до посочено от Вас място.Фактура по ДДС за фирми.
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/32136/tovarni-prevozi-v-sofiya-i-stranata-na-vashite-veshti-i-oborudvane0889201919

НИСКИ ЦЕНИ Транспортни услуги, превози за София и страната до 1.8 тона. 0889/201919 или
0893/919772 Коректно обслужване
Извършвам транспортни услуги на всякакви товари с голям или малък бус според Вашите нужди до 2т.на добра цена и по
всяко време. тел:0889/201919 или 0893/919772 Помощ и съдействие от шофьора при товаро-разтоварните дейности.
КОРЕКТНОСТ. ФАКТУРИ. БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.
http://obiavidnes.com/obiava/32135/niski-ceni-transportni-uslugi-prevozi-za-sofiya-i-stranata-do-18-tona-0889201

Logitech Gaming Mouse G300
Logitech Gaming Mouse G300, оптична (2500dpi), 9 програмируеми бутона, светеща, макроси, USB
http://obiavidnes.com/obiava/32109/logitech-gaming-mouse-g300

Тениски – The Mountain-САЩ –най-яките тениски в света
Тениски – The Mountain-САЩ –най-яките тениски в света
С новата си колекция фирмата- The Mountain-САЩ направи революция в бизнеса с тениски.
Новата им колекция с 3D щампи покори пазарите в САЩ и ЕВРОПА.
Начина по които се полагат самите щампи,екологично чистият продукт,професионално ушитите тениски ги прави №1 в
света.
От 20г. фирма The Mountain-САЩ се занимава с производството на тениски, те са един от големите производители на
Американският пазар.
В последните 10г. - фирма- The Mountain САЩ се наложи като едноличен лидер в този бранш.Тениските на фирма- The
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Mountain САЩ са съобразени с всички изисквания за безвредно и екологично чисто производство.
Фирмата притежава сертификатhttp://obiavidnes.com/obiava/32133/teniski--the-mountain-sasht-nay-yakite-teniski-v-sveta

Смяна на щрангове * Вик експерти * контрол на качество
Смяната на водопроводни щрангове е основната ни дейност. Старата водопроводна инсталация подменяме с
нова-полипропиленова.
Началото:
Нашето сътрудничество с Вас започва с насрочване на оглед. Огледът е безплатен и не Ви ангажира с решение. На
място получавате оферта в писмен вид с аргументация на даваната от нас цена за ремонта – спецификация на
вложените материали.
Цената не се променя след подписване на договора.
Ремонтът:
Организацията на работния процес включва технически контрол на няколко нива:
1. Отговорник на всеки отделен вертикален щранг;
2. Технически ръководител на целия обект;
3. ОТК- в края на монтажа; след задължителните проби на инсталацията и пускането на водата, се минава през всеки
един апартамент и се проверява изпълнението на щранга.
Шалом – името гарантира!
За извършваните от нас ВиК услуги вижте: www.shalom-vik.com
Тел. – 029367349, 029367371
Моб. – 0884 277 625
Борислав Божинов
http://obiavidnes.com/obiava/32132/smyana-na-shtrangove--vik-eksperti--kontrol-na-kachestvo

Секс Стимулант за мъже - Левитра,Levitra,Варденафил,Vardenafil
Търсите сексуални стимуланти? Намерете най- голямото разнообразие от секс стимуланти ,като посетите онлайн секс
магазин Levitra.alle.bg и намерете това от което наистина имате нужда –Levitra,Левитра. По-здрава и силна ерекция.
Промоции ! Бърза и коректна доставка. 100% анонимност.
Поръчай на 0897324047
http://obiavidnes.com/obiava/32130/seks-stimulant-za-myje---levitralevitravardenafilvardenafil

Онлайн секс магазин за сексуални стимуланти
Търсите сексуални стимуланти? Намерете най-голямото разнообразие от секс стимуланти в онлайн секс магазин
stimulanti.alle.bg . При нас ще намерите на промоционални цени всеки ден Хапчета за потентност,Капки,спрейове и
кремове за задържане,помпи и гелове за уголемяване на пениса и бюста, Лубриканти и овлажнители за секс,Парфюми с
феромони,Афродизиаци,испанска муха,Попърс и много други. Гарантирана анонимност и 100% бърза и коректна
доставка. Поръчайте на sexstimulanti@hotmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/32129/onlayn-seks-magazin-za-seksualni-stimulanti

Logitech Media Keyboard K200
Logitech Media Keyboard K200, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/32107/logitech-media-keyboard-k200

DVD-RW media 4.7GB MAXELL
DVD-RW media 4.7GB MAXELL
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http://obiavidnes.com/obiava/32126/dvd-rw-media-47gb-maxell

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
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
http://obiavidnes.com/obiava/32121/lodka-za-zahranka

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.
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
0877540309
0895611643
БГ-Магазин
http://obiavidnes.com/obiava/32120/kvantov-analizator---kompyutyrna-diagnostika-na-zdravoslovnoto-systoyanie

Магнитни наколенки Др. Ливайн
Магнитни наколенки Др. Ливайн:
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*** подобряват състоянието при болка в колянната става;
*** подпомагат втзстановяването при травми;
*** подобряват кръвообращението;
*** подходящи при спортни натоварвания;
*** удобни за носене и незабележими под дрехите;
Комплектът включва:
2 бр. магнитни наколенки;
1 бр. магнитна лента за ръка;
Цвят - черен
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/32119/magnitni-nakolenki--dr-livayn

ЦАРСКИ БИЛКИ
ЦАРСКИ БИЛКИ
ЦАРСКИ БИЛКИ - по оригинални рецепри на магистър фармацевт Никола Мангалджиев.
"Нека храната бъде твоето лекарство, а лекарството-храна"
ЦАРСКИ БИЛКИ
Царски билки за Идеална фигура
Златна формула
Царски билки за Детето
Царски билки за Мъжа
Царски билки за Жената
Царски билки за Идеална фигура
Царски билки за Дихателната система
Царски билки за Храносмилателната система
Царски билки за Имунната система
Царски билки за Съня
Царски билки за Имунната система
Царски билки за Идеална фигура
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНАТА СИСТЕМА
ЦАРСКИ БИЛКИ" - БИЛКОГЛЮКОНОРМ
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ИСТИНСКО УДОВОЛСТВИЕ
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ИДЕАЛНА ФИГУРА
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА КРЪВОНОСНАТА СИСТЕМА
http://obiavidnes.com/obiava/32118/carski-bilki

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.
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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.
Цена 78.00лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/32117/turmalinov-kolan---drnature

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/32116/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Транспортни услуги от 1 до 5 тона /товарно такси/ бус,камион 0899550019/028369680-достъпни
цени
Транспортни услуги от 1 до 5 тона /товарно такси/ бус,камион 0899550019/028369680-достъпни цени
http://obiavidnes.com/obiava/32099/transportni-uslugi-ot-1-do-5-tona-tovarno-taksi-buskamion-089955001902836968

Цветя и букети с доставка до дома или офиса
Изненадайте близки и познати с доставка на цветя с повод или без повод. Доставката на цветята и букетите се
извършва с лични куриери от магазините на 45-те магазина на Е-ЦВЕТЕ ООД в цялата страна
http://obiavidnes.com/obiava/32089/cvetya-i-buketi-s-dostavka-do-doma-ili-ofisa

Паркет
Циклене на паркет и дюшаме 4.00 лв.кв/м. Реди масивен и ламиниран паркет, монтаж на первази и преходни лаистни,
качество и коректност, работим без почивен ден.За контакти 0888927916 и http://vipparketi.com
http://obiavidnes.com/obiava/32084/parket

Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
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отпадъците,
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на

Ниски

http://obiavidnes.com/obiava/26339/rambo-1-eood-kyrtipochistva-izvozva-otpadycite-i-vik

Регистрация на фирми – ЕТ, ООД, ЕООД, АД, КООПЕРАЦИИ
Фирма „Т енд Т – Татяна Велкова“ е създадена през 1999 г. с основна дейност - Регистрация на фирми - регистрация на
ЕТ, ООД, ЕООД, АД, Кооперации. Извършваме и промени по вече регистрирани фирми – изменение на управители,
намаляване и увеличаване на капитала, продажба на дружествени дялове, продажба предприятие на едноличен търговец
или ЕООД, ООД. Прекратяване, ликвидация, наследяване на ЕТ, ООД, ЕООД. Изготвяне на договори, търговски
пълномощни, удостоверения за актуално състояние, печати, счетоводство.
Работим коректно и професионално. Осъществяваме поетите задължения в срок и предлагаме компетентни съвети и
юридическа помощ. Оформяме цялата необходима документация по регистрацията на фирми, техните клонове и
представителства. Подаваме документацията в съдебните и административни държавни органи. Оказваме съдействие
през целия процес по регистрацията на Вашата фирма, като спестяваме време и усилия на нашите клиенти.
http://obiavidnes.com/obiava/32082/registraciya-na-firmi--et-ood-eood-ad-kooperacii

Мечтаното тяло за лятото с OxyELITE Pro!
Идва лято, а с него и желанието да изглежддате зашеметяващо. Ако искате да се отървете от натрупаните през
зимата излишни килограми, опитайте сега OxyELITE Pro и няма да останете разочеровани. По-слаби и по-красиви само с
OxyELITE Pro!
http://obiavidnes.com/obiava/32080/mechtanoto-tyalo-za-lyatoto-s-oxyelite-pro

predlagam
поставям фаянс терекот всякакаф вит мазилка замаски боидисване циклене на паракет ламинат первази и доваршителни
работи 0899512256
http://obiavidnes.com/obiava/32078/predlagam

predlagam
поставям фаянс терекот всякакаф вит мазилка замаски боидисване циклене на паракет ламинат первази и доваршителни
работи
http://obiavidnes.com/obiava/32077/predlagam

Курс по португалски език за студенти по програмата Еразъм
Учебен център Орбис организира интензивен курс по португалски език за студенти, заминаващи по програмата Еразъм в
Португалия. Работи се по системата „Aprender portugues”. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения –
четене, писане, слушане, говорене. Продължителност: 80 часа. Цена: 250лв. Курсът ще се провежда всеки ден от 13.00
до 17.00. Начало на курса: 7 май.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
За повече информация:
GSM: 0898714456
тел. (02) 8438363
ул. Mизия,19
e-mail: orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32072/kurs-po-portugalski-ezik-za-studenti-po-programata-erazym

Съботен курс по португалски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender Portuguеs . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.
Нивото въвежда основна лексика от 1800 – 2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Продължителност 50 часа, събота от 15.00 до 18.00 часа. Цена 160 лв. Начало: 19 май
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/32067/syboten-kurs-po-portugalski-ezik--nivo-a1

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 50 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 14
май
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/32066/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

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.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/32065/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

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
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и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/32064/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

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.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/32063/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

УНИКАРТ
"Фирмата Unicart, съществуваща от 2007г., се наложи на пазара, заради новаторският дух и издателски усет на екип от
специалисти в сферите на изкуство, дизайнерство, мениджмънт и търговия. При нас можете да откриете разнообразие
от артикули и продукти с празнична тематика:
-поздравителни картички
-опъковъчна хартия
-подаръчни торбички
-сувенири
-тематични календари
-чаши и подложки

Страница 21/47

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.04.2012

-пътни и илюстровани карти
-магнити
-мартеници
-карти за игра
и още много! Артикулите са тематично ориентирани: „Коледа и Нова година” „Баба Марта” „8-ми Март” „Велиден”
„Честито бебе” „Кръщене” „Честит рожден ден” „Годеж” „Сватба” „Нова кола” и много други поводи за усмивки."
http://obiavidnes.com/obiava/32061/unikart

КОКОНА - ТАНЯ КАЛАКУНОВА
"
Фирма Кокона разполага със собствена фабрика за производство на козметични продукти. В дистрибуторската ни
мрежа ще откриете ежедневен шампоан, шампоан за суха коса, шампоан за третирана коса, шампоан за нормална коса,
тоалетно мляко за бебета, пяна за вана подходяща за бебета, розова вода, лосион асеборея, тоалетно мляко против
бръчки, дневен крем против бръчки и много други."
http://obiavidnes.com/obiava/32058/kokona---tanya-kalakunova

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/32055/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
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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/32054/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://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32053/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

60GB
60GB, Intel Solid-State Drive 330, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/32050/60gb-intel-solid-state-drive-330-sata-6gbs-25-635-cm

120GB
120GB, Intel Solid-State Drive 330, SATA 6Gb/s, 2.5" (6.35 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/32048/120gb-intel-solid-state-drive-330-sata-6gbs-25-635-cm

Страница 23/47

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.04.2012

ASRock H61M-HVS
ASRock H61M-HVS, H61, LGA1155, DDR3, PCI-E (HDMI), SB5.1, Lan, SATA, mATX, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/32046/asrock-h61m-hvs

LG BH10LS38
LG BH10LS38, SATA Blu-Ray DualLayer RW, BD-R 10x, BD-RE 2x, DVD-/+R 16x, DVD+RW 8x, DVD-RW 6x, DVD 16x, CDRWR
48x40x48x, LightScribe
http://obiavidnes.com/obiava/32043/lg-bh10ls38

Кабел USB3.0
Кабел USB3.0, microB -> Aм, 2m
http://obiavidnes.com/obiava/32040/kabel-usb30

15.6" (39.62 cm) HP 635 (A1E47EA)
15.6" (39.62 cm) HP 635 (A1E47EA), двуядрен AMD E-300 1.3GHz, HD LED Display (HDMI), 2GB, 320GB, DVDRW, 802.11n,
bluetooth, Linux, 2.5kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/32032/156-3962-cm-hp-635-a1e47ea

Чанта BELKIN Move F8N714cwC01
Чанта BELKIN Move F8N714cwC01, до 15.6" (39.62 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/32028/chanta-belkin-move-f8n714cwc01

тютюн .

промоци ; придлага ; продава ; подарява ; купува

тютюна е крумовград нарезан минал е прес водни пари цената е 30лв.
http://obiavidnes.com/obiava/32025/tyutyun-----promoci---pridlaga---prodava---podaryava---kupuva

Чанта BELKIN Stealth Slip F8N297cw
Чанта BELKIN Stealth Slip F8N297cw, до 16" (40.64 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/32024/chanta-belkin-stealth-slip-f8n297cw

АЯКС|Частен детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
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http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/32021/ayakschasten-detektiv-0888135197

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.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/32020/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Калъф BELKIN Pleated F8N371cwBKW
Калъф BELKIN Pleated F8N371cwBKW, до 13.3" (33.78 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/32018/kalyf-belkin-pleated-f8n371cwbkw

Гаражни махови врати тип летящо крило
* Леки, удобни, безшумни
* Лесно отваряне
* Ръчно управление или автоматично задвижване с дистанционно управление
* Безопасно спиране при допир с препятствие
* Фотоклетки, дистанционно управление
* Всички цветове по гама RAL
* Автоматика за врати на Сабутом с 2 години гаранция
* Максимален размер на светлия отвор - широчина 3.00 м, височина 2.12 м. Срок за доставка - от 3 до 20 работни дни
* По-големи и нестандартни размери - по поръчка.
Попитайте ни и за нашите секционни врати с изолация -> http://sabutom.bg/bulgarian/produkti/49/
http://obiavidnes.com/obiava/32015/garajni-mahovi-vrati-tip-letyashto-krilo

Автоматични бариери с LED светлини по рамото
Автоматична бариера "Зебра" с дистанционно управление. Снабдена със светлини по цялата дължина на пръта,
блгодарение на което видимостта й през нощта е гарантирана. Тя разполага със система за безопасност от
фотоклетки, която позволява при спускане и навлизане на обект под нея, да спира, без да засяга обекта. Рамото на
бариера Зебра е снабдено с гумена лента по цялата си дължина, за да не нанася щети на тяло, попаднало под него.
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В случай на спиране на електрозахранването, бариерата се отблокира за ръчно управлние с помощта на секретен ключ.
Бариерата Зебра е изработена от метален лист с дебелина 4 мм.
Милион маневри с минимално износване. Устойчива на влиянието на климатичните условия - високи и много ниски
температури. Електрониката не позволява замръзване и блокиране.
Подходяща за извънредно интензивна употреба. Множество функции.
Възможност за регулиране скоростта на движение.
Бариерата се предлага с батерии (по избор).
Управление с магнитни карти, контактни или безконтактни чипове, GSM комуникатор, бутон; работа със сигнална
лампа и др.
http://obiavidnes.com/obiava/32014/avtomatichni-barieri-s-led-svetlini-po-ramoto

Детоксикатори с масажни електроди D01
Заповядайте на нашия сайт за детоксикатор с масажен електрод . Желаете детоксикатори ? Имате възможността да
съберете информация за множество видове детоксикатори на нашия тематичен сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/32013/detoksikatori-s-masajni-elektrodi-d01

Секционни гаражни и индустриални врати
Секционната врата е изработена от термопанели с високо качество и висока устойчивост на слънце, вятър, влага, прах
и удар.
Много тиха и сигурна, нуждае се от минимална поддръжка. Технологията на изработка осигурява добра изолация и
подобрява условията на работа. Предлагаме избор от всички цветове по гама RAL, включително имитация дърво, както и
възможност за вграждане на прозорци и пешеходна врата.
Секционната врата може да се управлява автоматично или ръчно. Богатата гама на Сабутом от мотори ни позволява
задвижването на врати с различни размери.
Аксесоари по избор: фотоклетки, сигнална лампа и външно отблокиращо устройство.
Перфектни цени, бърза доставка и монтаж!
http://obiavidnes.com/obiava/32012/sekcionni-garajni-i-industrialni-vrati

Стъклени плъзгащи автоматични врати с фотоклетки и радар
Стъклената плъзгаща врата с фотоклетки и радар е един от най-добрите продукти на Сабутом на пазара. Вратата е
бърза, плавна и многофункционална. Изработка с алуминиев кант в различни цветове, чисто стъкло или цветови нюанси.
Видът на стъклото е триплекс за осигуряване на пълна безопасност.
Подходяща за всякакъв вид сгради с интензивно движение - търговски обекти, хотелски комплекси, магазини,
административни сгради, заведения и др.
Вратата е снабдена с "умна" система за запомняне изискванията на обекта. Разполага с различни режими на затваряне
и отваряне според годишния сезон, икономични режими при ниски температури и др.
В случай на затваряне и сблъсък с предмет, механизмът се отваря мигновено, без да нарани обекта. Системата от
фотоклетки може да бъде настроена за бързо или по-бавно движение според степента на натовареност на обекта.
Според спецификата на обекта стъклената плъзгаща врата може да бъде изработена с едно или две крила.
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http://obiavidnes.com/obiava/32011/stykleni-plyzgashti-avtomatichni-vrati-s-fotokletki-i-radar

Мебели от ковано желязо, мебелен обков
Проектиране, изработка и монтаж на метални конструкции, навеси, сенници, мебели за дома и градината, шатри,
барбекю, лампи, рафтове, поставки, цветарници, декоративни изделия и др. от ковано желязо и кухи профили.
http://obiavidnes.com/obiava/32010/mebeli-ot-kovano-jelyazo-mebelen-obkov

Изработка на портална плъзгаща врата с автоматика на комплексна цена!
Изработка на портална плъзгаща врата с грундиране, боядисване и монтаж!
В цената влиза и комплект за задвижване на портала: мотор, зъбни рейки, дистанционно и монтаж!
http://obiavidnes.com/obiava/32009/izrabotka-na-portalna-plyzgashta-vrata-s-avtomatika-na-kompleksna-cena

Скоби за паркинг и паркомясто
Механична скоба за паркоместа, известна още като стопер, блокер, предпазител, ограничител, бариера и др. Създадена
да предпазва гаражи, паркоместа и други зони от неоторизирано паркиране и достъп. Заключване с катинар. Грундирана,
боядисана, със стикер за забрана на паркирането. Произведена в България.
http://obiavidnes.com/obiava/32008/skobi-za-parking-i-parkomyasto

Ролетни врати с ръчно или дистанционно управление
Сабутом България предлага ролетни врати със стоманени ламели без изолация или с алуминиеви ламели с изолация,
охранителни решетки, ветроупортни завеси. Водачите са изпълнени с гумени и четкови уплътнения. Избор от всички
цветове по гама RAL! Ръчно или дистанционно управление. 2 години гаранция! Монтаж в региони Варна и Бургас!
http://obiavidnes.com/obiava/32007/roletni-vrati-s-rychno-ili-distancionno-upravlenie

Антипаркинг колчета
Антипаркинг колчета, известни още като колонки, пилони, стопери или ограничители. Приложими в градски зони за
контрол на достъпа по тротоари, площади, паркинги и др.
Предлагат се в различни размери, с цилиндрична форма.
Изработка за анкерен монтаж или за бетониране.
Размери:
* Диаметър: Ф=48.3 мм; Ф=60.3 мм
* Височина: от 40 до 120 см
Цветове: жълт, черен, червен и бял - основни и комбинации със светлоотразителни ивици.
Цената е в зависимост от размера и включва грундиране и боядисване.
http://obiavidnes.com/obiava/32006/antiparking-kolcheta

Мотори за секционни, гаражни, ролетни, индустриални и портални врати
Сабутом България предлага автоматика за врати - мотори за индустриални врати, секционни врати, летящо крило,
гаражни врати, стъклени плъзгащи врати с фотоклетки и радар, портални врати, дворни врати, ролетки, ролетни щори
и др.
Моторите се предлагат с различна мощност според теглото на вратата, за да осигурим необходимата подемна сила и
безпроблемно движение. Дистанционно управление.
http://obiavidnes.com/obiava/32005/motori-za-sekcionni-garajni-roletni-industrialni-i-portalni-vrati

Портални врати, решетки, парапети, огради и изделия от ковано желязо и кухи профили
* Портални еднокрили и двукрили, плъзгащи еднокрили и двукрили врати.
* Решетки, парапети, огради, шатри, мебели, метални конструкции и други изделия.
* Порталите се предлагат с и без автоматика.
* Изработка от ковано желязо или кухи профили.
* Изработка на всякакви изделия от стомана и желязо.
* Дизайн по наш избор или проект на клиента.
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* Изпълнение на всички цветове и патина.
http://obiavidnes.com/obiava/32004/portalni-vrati-reshetki-parapeti-ogradi-i-izdeliya-ot-kovano-jelyazo-i-kuhi-prof

Хамали - цени
Разгледайте нашата информационна страница за преместване с хамали . Трябва ви фирма хамали ? Предлагаме ви да
съберете информация за хамали на нашата уеб
http://obiavidnes.com/obiava/32003/hamali---ceni

Конзолни висящи плъзгащи портали
Изработка и монтаж на висящи метални плъзгащи портални врати за домашни и индустриални цели.
Благодарение на технологията, висящият портал не докосва земята по протежение на целия светъл отвор, което
позволява на тежки МПС да преминават безпрепятствено и без опасения от повреждане релсовия път на вратата.
Друго предимство е това, че не се налага почистване на сняг и наслагвания, тъй като вратата се движи, без да докосва
земята.
Подходяща мощна автоматика с дистанционно управление, управление с бутон и др.
Металните конструкции се произвеждат в България.
Испанска автоматика с множество функции и две години гаранция.
http://obiavidnes.com/obiava/32002/konzolni-visyashti-plyzgashti-portali

Автоматика за врати, секционни врати, бариери и паркинг системи
Автоматика за врати, секционни гаражни врати, летящи крила, автоматични портални врати, стъклени плъзгащи
врати с фотоклетки, бариери, боларди, паркинг системи, антипаркинг устройства, заключващи системи, изделия от
желязо, специализирана железария, аксесоари за врати, изделия от ковано желязо с и без автоматика.
http://obiavidnes.com/obiava/32001/avtomatika-za-vrati-sekcionni-vrati-barieri-i-parking-sistemi

1000GB HITACHI Touro Mobile
1000GB HITACHI Touro Mobile, външен, черен, 2.5" (6.35 cm), USB 3.0, 2г
http://obiavidnes.com/obiava/32000/1000gb-hitachi-touro-mobile

ASRock Z77 Extreme4
ASRock Z77 Extreme4, Z77, LGA1155, DDR3, 2xPCI-E 3.0 (SLi/CF) (HDMI & DVI), SB7.1 THX TruStudio™, Lan1000, 2xSATA
6Gb/s RAID 0,1, 5, 10, eSATA 6Gb/s, 4xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/31997/asrock-z77-extreme4

ASRock X79 Extreme4
ASRock X79 Extreme4, X79, LGA2011, DDR3, 3xPCI-E 3.0 (SLi/CF), SB7.1 THX TruStudio™, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,
5, 10, eSATA 6Gb/s, 4xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/31993/asrock-x79-extreme4

Недвижими имоти
Обяви за недвижими имоти от всички агенции и частни лица, най-изгодните оферти и продажби. http://www.obyavi-nedvijimiimoti.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/31992/nedvijimi-imoti

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 два пъти седмично – понеделник и четвъртък
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от 15.00 до 16.30. Цена 250лв. Начало: 02.05.2012г.
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/31991/kurs-po-ispanski-ezik-za-uchenici

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК – A1
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 – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало –
02.05.2012 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/31990/kurs-po-ispanski-ezik--a1

Неделен курс по португалски – В1
Учебен център Орбис организира неделен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender Portuguеs . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.
Нивото въвежда основна лексика от 1800 – 2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Продължителност 80 часа, неделя от 10.00 до 14.30 часа. Цена 250 лв. Начало: 6 април
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/31989/nedelen-kurs-po-portugalski--v1

КУРС ПО ФРЕНСКИ ЕЗИК – B2/С1
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език, ниво B2/С1. 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 френски език. Часовете се провежда един път седмично – вторник от 18.30
до 20.30 ч., всичко 40 учебни часа. Цена 125 лв. Начало: 24 април
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
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http://obiavidnes.com/obiava/31988/kurs-po-frenski-ezik--b2s1

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 (сряда и петък) от 18.30часа. Цена 250лв. Начало: 10 май
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/31987/kurs-po-italianski-ezik----vtoro-nivo

Курс по италиански език – първо ниво
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 (понеделник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало: 14 май Цена:
250 лева
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/31986/kurs-po-italianski-ezik--pyrvo-nivo

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

ASRock 960GM-GS3 FX
ASRock 960GM-GS3 FX, AM3+, AMD 760G, DDR3, VGA+PCI-E, SB5.1 THX TruStudio™, Lan1000, SATA RAID 0,1,10, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/31983/asrock-960gm-gs3-fx

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги
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/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
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Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/31982/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Частен детектив-Детективска агенция Фокс
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
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- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/31981/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги- Репутация за най-добро доказателство!
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.
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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/31980/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatel

Навеси
Направа на дървени навеси по индивидуален проект на клиента. Тел. за връзка: 0888 689 205
http://obiavidnes.com/obiava/31978/navesi

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: www.creodecor.net тел.: 0894
450 805
http://obiavidnes.com/obiava/31977/mebeli-po-porychka

Дребни дърводелски услуги за всеки
Ремонт и монтаж на спални,гардероби,секции,шкафове.Регулиране на вратички,смяна на панти.Пребоядисване на стари
мебели.Монтаж на врати,скъсяване на врати,поправка на разбити врати,смяна на брави.Укрепване на клатещи се маси и
столове.Уплътняване на врати и прозорци.Тел:028402396,GSM:0885994579
http://obiavidnes.com/obiava/31976/drebni-dyrvodelski-uslugi-za-vseki

ASRock A55M-HVS
ASRock A55M-HVS, FM1, AMD A55, DDR3, PCI-E (HDMI), SB5.1 THX TruStudio™, Lan1000, 6xSATA RAID 0,1,10, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/31974/asrock-a55m-hvs

Toplofikaciq Sofiq
Желаете сметка за парно ? Предлагаме ви да съберете информация за топлофикация . Топлофикация ще намерите тук .
http://obiavidnes.com/obiava/31973/toplofikaciq-sofiq

Хотел и Казино Океаник
Хотел и Казино Океаник ще намерите на площад Независимост в град Варна, в близост до морската градина, плажа,
главната пешеходна зона и други забележителности-символи на града. Тризвездният градски хотел предлага на своите
гости настаняване в единични и двойни луксозни стаи, както и голям апартамент.
http://obiavidnes.com/obiava/31970/hotel-i-kazino-okeanik

ASRock 880GM-LE FX
ASRock 880GM-LE FX, AM3+, AMD 880G, DDR3, VGA+PCI-E (DVI), SB5.1 THX TruStudio™, Lan1000, 6xSATA RAID 0,1,10,
mATX
http://obiavidnes.com/obiava/31969/asrock-880gm-le-fx

Mасажи в град София – 75 минути за 24 лв
Посетете Масажи София – http://masaji-sofia.com/ – и се насладете на многобройните видове масажи, които предлагаме.
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Класически масаж, източен масаж Сайонджи, бамбуков масаж, антистресов, антицелулитен и спортен масаж и др.
Нашият професионален масажист владее класическа масажна техника съчетана с разнообразни източни похвати и
мотиви.
Елате и се почувствате по-спокойни, по-отпуснати и отпочинали! Време е за релакс!
http://obiavidnes.com/obiava/31968/masaji-v-grad-sofiya--75-minuti-za-24-lv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ-VOSTOK-1-0884556761
Наблюдение и разкриване на осъществени и очаквани факти, обстоятелства и деяния при изневери, възрастови кризи,
проблеми с деца или семейни конфликти.
• Издирване на укриващи се, безследно изчезнали, без постоянен адрес или безвестно отсъстващи лица.
• Събиране на сведения за гражданското състояние, поведението и постъпките на отделни лица.
• Изясняване на биографични и други данни, характеризиращи отделни физически или юридически лица.
• Събиране на данни за констатиране или доказване на факти, които са или могат да бъдат повод за конфликти между
отделни физически или юридически лица или могат да бъдат използвани за преустановяване на тези конфликти.
• Събиране на информация по граждански и наказателни дела.
•
http://obiavidnes.com/obiava/31965/detektivska-agenciya-vostok-1-0884556761

ASRock A75M-HVS
ASRock A75M-HVS, FM1, AMD A75, DDR3, PCI-E (HDMI), SB5.1 THX TruStudio™, Lan1000, 6xSATA 6.0Gb/s RAID 0,1,10,
4xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/31964/asrock-a75m-hvs

ASRock A55 Pro3
ASRock A55 Pro3, FM1, AMD A55, DDR3, 2xPCI-E (CF)(HDMI), SB7.1 THX TruStudio™, Lan1000, 2xSATA 6.0Gb/s, 2xUSB3.0,
ATX
http://obiavidnes.com/obiava/31961/asrock-a55-pro3

www.floratea.net - Доставки на цветя за Гергьовден
Създайте нови емоции на любимите си хора, като ги зарадвате с един неповторим пролетен букет за Гергьовден.
Направете празника още по-специален с цветната магия от Флоратеа.
Можете да ни намерите и във Facebook: https://www.facebook.com/floratea.net
http://obiavidnes.com/obiava/31960/wwwflorateanet---dostavki-na-cvetya-za-gergyovden

доставка на Минерална вода
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна Доставка до дома и
офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за многократна употреба и
10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и околните селища, безплатно
инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове и офиси с регулярна
консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31959/dostavka-na-mineralna-voda

ЗАПОМНЕТЕ за доставка на Минерална вода - тел. 08-7777-6666
НЯМА ТАКАВА ЦЕНА –само 5 лв. за галон от 19.7 л. и само 2.50 лв. за 10 литрова туба.Безплатна Доставка до дома и
офиса на тел: 08-7777-6666 .Извършва регулярно зареждане по заявка с 19.7-литрови бутилки за многократна употреба и
10 литрови еднократни туби в удобно за вас време за офисите и домакинствата в София и околните селища, безплатно
инсталиране и поддръжка на апарати. Отдаване безплатно на апарати за ползване в цехове и офиси с регулярна
консумация на вода, при определени условия или продажба на апарати.
sofdrinks@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31958/zapomnete-za-dostavka-na-mineralna-voda---tel-08-7777-6666
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Предлагам да работим заедно.
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на натурална минерална вода ”Княжево”/червен етикет/ и
плодово идентични сокове - студен чай "TAITI"..Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре позната и приета в
района София и Югозападна България.Фабриката е нова и отговаря на всички европейски изисквания.
Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да
дистрибутира нашите напитки моля обадете се на тел.0888/592661-Донов.Даваме си сметка колко е трудно
начинанието и затова сме склонни на големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара- стока на отложено плащане в началото не се дава.
За подробности разгледайте-Website: http://www.buldrinks.com
http://obiavidnes.com/obiava/31957/predlagam-da-rabotim-zaedno

Кризата явно скоро няма да свърши.Предлагам да работим заедно
Търсим контакт със сериозни партньори за дистрибуция на натурална минерална вода ”Княжево”/червен етикет/ и
плодово идентични сокове - студен чай "TAITI"..Водата е с перфектен външен вид и вкус .Много добре позната и приета в
района София и Югозападна България.Фабриката е нова и отговаря на всички европейски изисквания.
Ако някоя фирма иска да е различна на пазара и да разшири портфолиото си с мин.вода или просто има интерес да
дистрибутира нашите напитки моля обадете се на тел.0888/592661-Донов.Даваме си сметка колко е трудно
начинанието и затова сме склонни на големи отстъпки.
И понеже сме отдавна на пазара- стока на отложено плащане в началото не се дава.
За подробности разгледайте-Website: http://www.buldrinks.com
http://obiavidnes.com/obiava/31956/krizata-yavno-skoro-nyama-da-svyrshipredlagam-da-rabotim-zaedno

НОЩУВКИ в луксозен хостел в Княжево, кабелна телевизия
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31955/noshtuvki-v-luksozen-hostel-v-knyajevo-kabelna-televiziya

седмичен наем
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31954/sedmichen--naem

ЕВТИНИ ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31953/evtini-hotelski-stai-pod-naem-moje-i-mesechen-naem

ХОТЕЛСКИ СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ, МОЖЕ И МЕСЕЧЕН НАЕМ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
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50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31952/hotelski-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni-moje-i-mesechen-naem

ЛУКС СТАИ ПОД НАЕМ НА ИЗГОДНИ ЦЕНИ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31951/luks-stai-pod-naem-na-izgodni-ceni

НОЩУВКИ ИЗГОДНО В ЛУКСОЗЕН ХОТЕЛ
Давам под наем самостоятелни единични , двойни и тройни много луксозни обзаведени
стаи в нова сграда в Княжево. Стаите са с по 2 легла или спални.. Всяка стая е с баня и санитарен възел. Цена за
единична стая на месец 350 лв.,а цена за двойна стая на месец 500лв. Цена на ден за единична стая 40 лв, за двойна стая
50 лв, почивките са само30лв. В цената влизат всички консумативи - ток , топла вода , парно , кабелна , интернет,
чaршафи, почистване.
Тел. За контакт: 02/4812120; 0888316509. www.hostel-taiti.com; hostel_taiti@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31950/noshtuvki-izgodno-v-luksozen-hotel

ASRock 880GMH/U3S3
ASRock 880GMH/U3S3, AM3+, AMD 880G, DDR3, VGA+PCI-E (HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s, 2xUSB3.0,
mATX
http://obiavidnes.com/obiava/31947/asrock-880gmhu3s3

Изкупувам всякакви коли и бусове за скрап
Изкупувам всякакви стари автомобили и бусове за скрап или за части, вдигане от място в удобно за ваз време,плащане
веднага.Работим без почивен ден.Издавам удостоверения за дерегестрация в КАТ.Цените са според марката,модела и
състоянието на автомобила от 300 до 1000лв-0896909877
http://obiavidnes.com/obiava/31944/izkupuvam--vsyakakvi-koli-i-busove-za-skrap

Изкупувам всякакви коли и бусове за скрап
Изкупувам всякакви стари автомобили и бусове за скрап или за части, вдигане от място в удобно за ваз време,плащане
веднага.Работим без почивен ден.Издавам удостоверения за дерегестрация в КАТ.Цените са според марката,модела и
състоянието на автомобила от 300 до 1000лв-0896909877
http://obiavidnes.com/obiava/31943/izkupuvam--vsyakakvi-koli-i-busove-za-skrap

Детективска агенция АЯКС-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
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5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7. 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/31942/detektivska-agenciya-ayaks-0888135197

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/31941/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

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
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Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/31940/detektivska-agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Безизкопно саниране на канали
При ремонт на канализационни обекти, ние използваме безизкопна технология, която в сравнение с конвенционалния
метод на открити изкопи спестява подреждането на канавки, разрушаването и възстановяването на пътища,
спирането на трафика и още безброй неудобства.
Методът се прилага в подземни тръбопроводи, а също така и във вертикални тръби, като вентилационни шахти,
затворени дренажни тръби и водостоци за дъждовна вода.
Техниката е мобилна и може да се инсталира и използва от вътрешността на сгради, в мазета, покриви и др.
http://saninvest.eu
02 441 42 83
0887 266 488
http://obiavidnes.com/obiava/31939/bezizkopno-sanirane-na-kanali

ASRock A75 Pro4-M
ASRock A75 Pro4-M, FM1, AMD A75, DDR3, 2xPCI-E (CF)(HDMI & DVI), SB7.1 THX TruStudio™, Lan1000, 6xSATA 6.0Gb/s
RAID 0,1,10, eSATA 6Gb/s, 4xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/31938/asrock-a75-pro4-m

ASRock 990FX Extreme3
ASRock 990FX Extreme3, AM3+, AMD 990FX, DDR3, 3xPCI-E (SLi & CF), SB7.1 THX TruStudio™, Lan1000, 5xSATA 6.0Gb/s
RAID 0,1,5, 10, 2xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/31936/asrock-990fx-extreme3

строително-ремонтни дейности - Чирпан и региона
Извършваме всички видове строително-монтажни работи необходими за цялостен ремонт. Кърти, чисти и извозва,
кофраж, бетон, замазка, зидария, покрив, смяна на електроинсталции и ВиК инсталации, вентилация. Монтаж на
гипсокартон, ламперия, паркет, сайдинг. Полагане на теракот, фаянс, гранитогрес. Обръщане на дограма, шпакловка,
боядисване и декоративни мазилки, изолация. Доставка на материали. Разумни срокове и цени. За контакти и безплатен
оглед - 0898479717 - Добри bobonio@abv.bg http://remont101.alle.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/31933/stroitelno-remontni-deynosti---chirpan-i-regiona

AMD 6670
AMD 6670, 1GB, Gigabyte R667D3-1GI, PCI-E, DDR3, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/31931/amd-6670

Циклене на паркет, лакиране с испански лак
Дърводелски, паркетни, реставрационни и бояджийски услуги. Издаване на фактури за изпълнените поръчки.
Редене на масивен паркет, циклене, патиране на екзотичен паркет, /монтаж/ на ламиниран паркет
http://obiavidnes.com/obiava/31930/ciklene-na-parket-lakirane-s-ispanski-lak

Epson L100 цветен мастилен
Epson L100 цветен мастилен, до 5760x1440, 27/15стр/мин, USB, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/31929/epson-l100-cveten-mastilen
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Epson L200 цветен мастилен принтер/копир/скенер
Epson L200 цветен мастилен принтер/копир/скенер, до 5760x1440, 27/15стр/мин, USB, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/31927/epson-l200-cveten-mastilen-printerkopirskener

МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В ХОТЕЛ „АКВАЯ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Уважаеми клиенти! Хотел АКВАЯ Ви предлага ексклузивно предложение за МАЙСКИ празници във ВЕЛИКО ТЪРНОВО!
Ако ползвате 2 поредни нощувки за дните 1 и 2-ри май или 5 и 6-ти май, втората ще заплатите на ПОЛОВИН ЦЕНА !!!
Включени са закуска, безплатен топъл паркинг, открит басейн (през летния сезон), фитнес и WI-Fi интернет.
Офертите са в сила при настаняване на един или двама души по "цена рецепция" за всички видове стаи.
Заповядайте на почивка при нас за едно невероятно изживяване или направете бизнес посещението си в града по приятно
и спокойно.
За контакти и запитвания: 0889 044 744, 062 519 200 или akvaya@abv.bg
За други текущи промоции и повече информация посетете и сайта на хотела – www.akvaya.com
http://obiavidnes.com/obiava/31924/mayski-praznici-v-hotel-akvaya--veliko-tyrnovo

Фотоапарат Olympus SZ-14
Фотоапарат Olympus SZ-14, сребрист/червен, 14Mpix, 24xOptical, 4xDigital zoom, 3.0" (7.62 cm) екран, microHDMI изход,
двоен стабилизатор на изображението, поддържа SDHC/SDXC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/31921/fotoaparat-olympus-sz-14

Фотоапарат Nikon Coolpix S6300 черен/сребрист/червен/син/розов
Фотоапарат Nikon Coolpix S6300 черен/сребрист/червен/син/розов, 16Mpix, 10xOptical zoom, 2.7" (6.86 cm) екран,
поддържа SDHC/SDXC, miniHDMI, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/31918/fotoaparat-nikon-coolpix-s6300-cherensrebristchervensinrozov

Уроци по пеене - MusicRoom
Уроци по пеене - изучава се вокална постановка, динамика, дихателни техники, солови и бек вокали, сценично поведение
и др. Изучавани стилове – поп, джаз, рок. Подготовка за кандидатстване в музикално училище и Музикалната академия.
Уроците са индивидуални и се провеждат в центъра на София.
http://obiavidnes.com/obiava/31912/uroci-po-peene---musicroom

РЕШАВАМ ЗАДАЧИ,ОНЛАЙН ТЕСТОВЕ И УРОЦИ
РЕШАВАМ ЗАДАЧИ, УРОЦИ, КУРСОВИ РАБОТИ по средна и висша математика. Симплекс метод, макроикономически
анализ и прогнозиране теории на : игрите, масовото обслужване, вероятностите статистика. тел.: 052-738090;
GSM:0897-477-455; www.zadachite.net или www.zadachite.com; Skype ID: zadachite.com ; www.Facebook.com/zadachite;
http://obiavidnes.com/obiava/31906/reshavam-zadachionlayn-testove-i--uroci

Майски празници хотели и спа 2012.
Супер оферти за Майските празници. Хотелски резервации и големи намаления ви очакват през месец май. Запазете стая
в невероятно луксозните хотели в Рибарица и се насладете на джакузита, фитнес, спа и куп други изкушаващи екстри на
ниски цени.
Майски празници
http://xn--80aavccacipqtmj2f.com/
http://obiavidnes.com/obiava/31894/mayski-praznici-hoteli-i-spa-2012

ТИЯ ЛОГИСТИКС
Фирма Тия Логистикс извършва транспортни услуги в чужбина под CMR и TIR конвенциите. Стоките са обезпечени с
нужните застраховки. Извършваме и регулярни и експресни транспортни услуги и в България на конкурентни цени.
http://obiavidnes.com/obiava/31893/tiya-logistiks
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СОБСТВЕНИК ПРОДАВА
ЕДностаен в Люлин1-47кв.Ет.3 от 6.Асансьор.Тел.за връзка-0877260103/0886895048.
http://obiavidnes.com/obiava/31892/sobstvenik-prodava

АДВАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ( БАЛКАН )
Адванс Интернешънъл Транспорт Инк. е фирма специализирана в логистиката и спедицията. Фирмата предлага
специализирани услуги за управление на проекти товари. Предлагаме въздушен транспорт, воден транспорт и сухопътен
транспорт, железопътен транспорт на Вашите товари.
http://obiavidnes.com/obiava/31889/advans-interneshynyl-transport--balkan-

WWW.SHPERPLAT.EU Шперплат хидрофобен водоустойчив МИП ГРУП
МИП ГРУП ООД е директен вносител на хидрофобен / водоустойчив шперплат . Офис гр.София , основна база гр.
София-Столична митница, терминал Деспред.
Предлагаме на едро хидрофобен шперплат с черен и кафяв филм. ( САМО НОВИ И ЗА ПРОДАЖБА) . За подробности
прегледайте нашия сайт – www.mipgroup.eu
Предлагаме още телескопични подпори (кафеви, прахово боядисани , САМО НОВИ И ЗА ПРОДАЖБА) , хоризонтални
греди DOKA (ВТОРА УПОТРЕБА) само едрово за количество над 2 000 л.метра.
Транспорт до всяка точка на страната на изгодни цени.
* Уважаеми клиенти , текстовете на обявите ни, както и в сайтовете ни са уникални и всяко копиране на информация и
фрази от други фирми е непрофесионално и некоректно .
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
www.mipgroup.eu
www.shperplat.eu
http://obiavidnes.com/obiava/31887/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup

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,
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e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31884/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/31883/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,
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http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/31882/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

0887232146 вътрешни ремонти-часно лице...
0887232146,финни шпакловки,гипсови шпакловки,латекс,боя,топлоизолация,обръщане покрай pvc дограма и врати с
поставияне
на
лайснии
измаззване
пожелание,минерална
мазилка,пръскана
мазилка,влачена
мазилка,мазилки,замазки,зидария,зида и тераси,бързо и качествено,разумни цени,безплатен оглед на обекта, цените
може и да се договарият-часно лице,майстор..
http://obiavidnes.com/obiava/31881/0887232146-vytreshni-remonti-chasno-lice

Апарт хотел Две глупави кучета
Апарт хотел Две глупави кучета предлага апартаменти под наем в центъра на София, напълно обзаведени, в близост до
добри магазини, ресторант и забележителности. В апартаментите има безжичен интернет, кабелна телевизия и други
екстри.
http://obiavidnes.com/obiava/31880/apart-hotel-dve-glupavi-kucheta

Детективска агенция АЯКС-0888135197
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/31878/detektivska-agenciya-ayaks-0888135197

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/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
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тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/31875/detektivska--agenciya--inkognito-chasten--detektiv--0877696928

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-Пловдив
Частен Детектив-Детективска Агенция ФоксПредлага Детективски услуги за частни и
бизнес лица с гарантирана поверителност.
Разкриване на изневери,фирмено разследване,
издирване-лица,наблюдение,консултации.
Съдействие при сделки с имоти-проверка.
Установяване и блокиране на скрита
аудио/видео техника.Справки-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация.
Райони на действие - Детективска Агенция Фокс:
София,Пазарджик,Пловдив,Хасково,Стара Загора,
Бургас,Велинград,Панагюрище,Карлово,Хисаря
Димитровград,Асеновград,Кърджали и страната.
Офис -гр.Пазарджик
ул."Иван Вазов"№9
Бизнес-сграда "България 2000"
Централен офис-гр.София
ул."Триадица"№ 3-а
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/31874/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-plovdiv

Частен детектив-Детективска агенция Инкогнито
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/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/31873/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-inkognito

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги- Репутация за най-добро доказателство!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
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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/31872/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatel

Екип Към Save Company Търси Независими Бизнес Партньори
Ако искате да бъдете част от иновативна българска компания, която се развива динамично и предоставя възможност за
атрактивни пасивни доходи, тогава стенете наши бизнес партньори в Save Company. Компанията пр%
http://obiavidnes.com/obiava/31870/ekip-kym-save-company-tyrsi-nezavisimi-biznes-partnyori

Онлайн магазин Emily Style
Emily Style е нов български онлайн магазин за бижута с кристали Сваровски.
http://obiavidnes.com/obiava/31862/onlayn-magazin-emily-style

Капитал Сити - Монтаж на щрангове, Водомери
Капитал Сити ЕООД предлага на своите клиенти смяна на хоризонтални и вертикални водопроводни щрангове с
полипропиленови тръби.
Фирмата предлага на своите клиенти най-добрите полипропиленови тръби на пазара, които с доказано качество:
а) за студена вода - полипропиленови тръби PN 16;
б) за топла и циркулация - тръби STABI с алуминиева вложка.
Предимство на полипропиленовите тръби:
а) не се запушват;
б) не корозират;
в) алуминиевата вложка предпазва тръбата от деформация.
За нас е важно коректното изграждане на водопроводната инсталация, така че вие като клиенти да не бъдете
ощетени. Укрепването на тръбите е необходимо да става на всеки 1,5 м. или 2 метра, което предпазва тръбите от
изкривяване. При смяната на щрангове се съобразяваме с техническите параметри на жилищната сграда и изискванията
на клиента. Специалист от фирмата ви посещава и изготвя оферта на място за конкретната смяна на щрангове.
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За извършваните от нас ВиК услуги вижте: www.capital-city.biz
Тел. – 0886 611 525
Владимир Дунев
http://obiavidnes.com/obiava/31861/kapital-siti---montaj-na-shtrangove-vodomeri

Най-яките тениски на Лято-2012г.
Най-яките тениски на Лято-2012г.
Искаш да се откроиш , да покажеш себе си в друга светлина.
Да се чувстваш удобно.
Тогава тениските на The Mountain-САЩ ще ти дадат самочувствието от което се нуждаеш.
Единствените тениски с 3D щампи в света, 100% памук , богат избор на модели и размери това е новият каталог за
2012г. на The Mountain-САЩ.
Едно незабравимо Лято-2012г.
Разгледайте новият каталог на тениски с 3D щампи на адрес:
За контакти:
България
Степбол-ЕООД
гр.Сливен
ул.Ген.Драгомиров №10
тел: 00359893987206
www.themountain.dir.bg
E-mail:themountain@abv.bg
Ние Ви предлагаме тениски с 3D щампи.
Докосни се до бъдещето.
http://obiavidnes.com/obiava/31860/nay-yakite-teniski-na-lyato-2012g

Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Подредете чантата си за секунди с Кenguru Кiipur:
Как ще ви помогне Кенгуру Кийпър?
събира над 70 предмета
модерен и стилен дизайн
получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг
подходящ за всеки тип чанта
за повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън
смяната на чантите става за секунди
идеален подарък за всяка жена
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/31857/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
Проточни електрически смесителни батерии - това са водонагреватели с мигновено действие,
загряващи протичащата вода до 30-60 градуса в рамките от 3 до 5 секунди.
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Водонагряващите смесителни батерии са високоефективни малогабаритни уреди,
които осигуряват топла вода за битови нужди с желаната от потребителя температура.
Те заместват напълно акумулиращите водонагреватели, които са с голям водосъдържател
за съхранение на предварително затоплената вода и големи размери.
Проточните бойлери, вградени в смесителни батерии са подходящи както за дома,
офиса, заведението, двора, лятната градина, така и за всяко друго място,
до което има осигурен достъп на студена вода и ел. захранване.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/31856/vodonagryavashta-smesitelna-bateriya

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
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/31855/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
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кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/31854/masajna-masajirashta-sedalka

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
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
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/31853/lodka-za-zahranka

ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум
ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор ,Антирадар,Лодка за захранка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 45лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -159лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв

Страница 46/47

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

30.04.2012

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 !
14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
16 Вибриращ колан 65лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
18 Козметични продукти на Dr. Juchheim Cosmetics 60 -99лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 900лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/31852/detoksikator-elektricheska-podachistachkastiym-moph-5-peynt-zuum
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