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ПРОФЕСИОНАЛЕН МАСАЖ С ДОЗА РЕЛАКС 0887369811
ЧУДЕСНО СРЕДСТВО ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СТРЕСА И ЗАРЕЖДАНЕ С ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕМОЦИИ-ДОВЕРЕТЕ СЕ НА
ВЪЛШЕБНИТЕ МИ РЪЦЕ-АЗ СЪМ НА 36г.-СЕКСИ,ЗАБАВНА И С ДОСТАТЪЧНО ОПИТ ЗА ДА ВИ НАКАРАМ ДА СЕ
ПОЧУВСТВАТЕ СУПЕР,11-21ч.
http://obiavidnes.com/obiava/32915/profesionalen-masaj-s-doza-relaks-0887369811

090 36 30 19 вътр. 110- Денонощна Еротична линия
ЕРОТИЧЕН ТЕЛЕФОН - 090 36 30 19 вътр. 110 ,Гаранция за най-добрите преживявания!Виртуално място за
усамотяване и интимни разговори, за SKYPE изпрати СМС с текст 110 SKYPE на номер 191919
http://obiavidnes.com/obiava/32914/090-36-30-19-vytr-110--denonoshtna-erotichna-liniya

Продавам павилион!
Павилиона се намира на кръстовището на ул."Никола Стойменов" и бул."Георги Бенковски"27,кв.163.Метална
конструкция.Има прилежащ склад към него.Обща площ-9,50 кв/м.Разполага с 2 мивки,както и малък,бързо нагряващ
бойлер.За склада има както вътрешна(плъзгаща),така и външна врата.В него са разположени 2 малки
хладилника и стелажи за безалкохолни напитки.Павилиона е електрифициран,има вътрешна изолация от стиропор,както
и окачен таван позволяващ допълнителни възможности.Повдигнат е от земята за по-добра изолираност!
За контакти-ICQ:577963679,Skype: iwailo77
http://obiavidnes.com/obiava/32908/prodavam-pavilion

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/32905/masajna-masajirashta-sedalka

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
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на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/32904/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/32903/lodka-za-zahranka

Пейнт Зуум
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
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* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/32902/peynt-zuum

Новия вакуумен масажор Целулес МД
Целулес МД
Новия вакуумен масажор Целулес МД
Целулес МД е система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и масажни ролери,
които ще сложат край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Три функции са съчетани в един компактен уред!
масаж
вакуум
светлина
Тайната на Целулес МД е в неговото тройно действие! което едновременно унищожава
мазнините и целулита в дълбочина, а кожата става нежна и подмладена!
Целулес МД е високоефективна система за отслабване, оборудвана за първи път със светлина и
масажни ролери, която ще сложи край на излишните мазнини и целулита лесно и ефективно!
Тайната на Целулес МД е в неговата тройна функция на действие:
масаж
вакуум
светлина
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
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www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/32901/noviya-vakuumen-masajor-celules-md

Парочистачка Стийм моп X5
Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/32900/parochistachka-stiym-mop-x5

Цялата информация от новинарските сайтове на едно място – Iztochnik.com
Вече няма нужда да търсите информация за случващото се по света и в България в различните новинарски сайтове,
защото Iztochnik.com прави това вместо вас. Iztochnik.com – всички информационни източници на едно място.
http://obiavidnes.com/obiava/32895/cyalata-informaciya-ot-novinarskite-saytove-na-edno-myasto--iztochnikcom

Апарт хотел Елит 2 - апартаменти под наем до Какао бийч
Елегантен и модерен, предлагащ уют и комфортна атмосфера Елит 2 е комплекс за желаната почивка в Слънчев бряг.
Гъвкава и атрактивна ценова политика на комплекс Елит 2 дава възможност да изберете настаняване, както за
няколкодневен престой, така и за по - дълго време. апартаменти под наем
http://elit2bg.com
GSM: 0886 881 910
http://obiavidnes.com/obiava/32894/apart-hotel-elit-2---apartamenti-pod-naem-do-kakao-biych

Експресно машинно боядисване
Предлагаме вътрешно и външно машинно, безвъздушно боядисване (Airless) с латекс на апартаменти, къщи, офис-сгради
и др. Качеството е несравнимо с това при боядисване с четка и мече. Времето за боядисване се съкращава многократно.
Цени от 1.8 лв./кв. и 2.3 лв./кв. съответно за едноцветно и двуцветно вътрешно боядисване. Големи отстъпки при площи
за боядисване над 300 кв. м. Безплатен оглед и изготвяне на оферта.За контакти: 0876254149 и spray_painting@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32888/ekspresno-mashinno-boyadisvane
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Купувам обработваеми земеделски земи от собственици
Купувам обработваеми земеделски земи от собственици в обл. Варна-с.Царевци , гр.Провадия , с.Бозвелийско , с.Бързица ,
с.Добрина , с.Житница , с.Тутраканци , плащане веднага след проверка на имота, съдействие при изготвяне на
документи.Най-високи цени.Без конкуренция.
http://obiavidnes.com/obiava/32885/kupuvam-obrabotvaemi-zemedelski-zemi-ot-sobstvenici

ПРЕДЛАГАМЕ ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРЕДЛАГАМЕ КОНСУЛТАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА.
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС !!!
ГАРАНТИРАМЕ
КОРЕКТНОСТ.

ВИСОКО

НИВО

НА

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/32878/predlagame-yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya

ПРЕДЛАГАМЕ ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРЕДЛАГАМЕ КОНСУЛТАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА.
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС !!!
ГАРАНТИРАМЕ
КОРЕКТНОСТ.

ВИСОКО

НИВО

НА

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/32877/predlagame-yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya

ПРЕДЛАГАМЕ ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРЕДЛАГАМЕ КОНСУЛТАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ.
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ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА.
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС !!!
ГАРАНТИРАМЕ
КОРЕКТНОСТ.

ВИСОКО

НИВО

НА

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/32876/predlagame-yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya

ПРЕДЛАГАМЕ ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРЕДЛАГАМЕ КОНСУЛТАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА.
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС !!!
ГАРАНТИРАМЕ
КОРЕКТНОСТ.

ВИСОКО

НИВО

НА

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/32875/predlagame-yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya

ПРЕДЛАГАМЕ ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРЕДЛАГАМЕ КОНСУЛТАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ.
ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА.
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.
РАЗБИРАМЕ , ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ
ЗА НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ , ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС !!!
ГАРАНТИРАМЕ
КОРЕКТНОСТ.

ВИСОКО

НИВО

НА

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
НОВЕ КОНСУЛТ - Велико Търново
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0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/32874/predlagame-yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya

Собственик продава тристаен Младост
Без посредник и без комисионна, тристаен с отделна кухня, 80 кв.м, Варна, Младост 1, зад Пикадили и Бриколаж, Снимки
на http://www.mladost1.24.mu , среден, етаж 2. от 7, непреходен, асансьор, просторен слънчев хол с отделна кухня с обща
тераса на югозапад, две отлични самостоятелни спални - едната с тераса на изток. Жилището разполага с голям килер,
баня и тоалетна отделно, със сменена ВиК инсталация, изба, подовите настилки са теракот и мокет. Жилището е
свободно и без тежести в 7-етажна панелна сграда, построена през 1986 г. Стълбище с ПВЦ дограма на всички етажи,
входът се заключва. Отлична инфраструктура, пазар и големи търговски вериги, Спортният комплекс 'Младост',
училище и детска градина, детски площадки и достатъчно места за паркиране.
46 000 Евро GSM: 0885 891472
http://obiavidnes.com/obiava/32869/sobstvenik-prodava-tristaen-mladost

ATX 420W
ATX 420W, Spire CoolBox 305
http://obiavidnes.com/obiava/32864/atx-420w

ARTronic AVR 500VA
ARTronic AVR 500VA
http://obiavidnes.com/obiava/32861/artronic-avr-500va

ARTronic AVR 1000VA
ARTronic AVR 1000VA
http://obiavidnes.com/obiava/32858/artronic-avr-1000va

Bestway - Надуваем батут за скачане
Bestway - Надуваем батут за скачане
Подходящ за деца от 3 до 6 години. Батут за скачане и игра. Размер на батута: 152 x 107 см.
Подарете щастие и усмивка на Вашето дете. Осигурете му незабравими мигове и пълна безопастност в неговите игри както в градината, така и във вашия дом.
• Комплектът включва:
• Предохранителни клапани.
• Винилова материя с изпитана здравина.
• Възможност за многобройни часове игра.
• Добре укрепени стени за безопасна игра.
• 5 броя триъгълни и 5 броя шестоъгълни пръстени за игра.
• Винтил за корекция.
За повече информация и други интересни предложения за вашето дете посетете нашия сайт: www.kid.smartchoicebg.com
За контакти:
0878 709 663
0877 777 963
E-mail: smart_kid@abv.bg
Емил Николов
http://obiavidnes.com/obiava/32853/bestway---naduvaem-batut-za-skachane

ОТОПЛЕНИЕ - Доставка, де/монтаж, затапване на радиатори и лири
ОТОПЛЕНИЕ - Доставка, демонтаж и монтаж, затапване и откачване на радиатори и лири. Добавяне, премахване на
глидери.
Източване, обезвъздушаване на отоплителни инсталации.

Страница 7/39

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.05.2012

Монтаж на кранове, термостатични вентили, обезвъздушители, водомери.
http://obiavidnes.com/obiava/32849/otoplenie---dostavka-demontaj-zatapvane-na-radiatori-i-liri

МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ С 50% НАМАЛЕНИЕ В ХОТЕЛ „АКВАЯ” – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Скъпи клиенти Бизнес хотел Аквая*** , Ви предлага най-добрата оферта за майски празници, които може да
изживеете в приятната обстановка, която Ви предлагаме в идеалният център на старата столица.
Хотелът е изключително подходящ за бизнес пътувания, както и за групови мероприятия, конференции и семинари.
Едновременно с това е идеално място за уикенд–почивки и чудесна отправна точка за посещение на
културно–исторически обекти във Велико Търново и региона.
МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ с 50% НАМАЛЕНИЕ
За всяка от нощувките за дните 1 и 2-ри май или 5 и 6-ти май, можете да ползвате БЕЗПЛАТНА ВЕЧЕРЯ или да
заплатите 2-ра нощувка на ПОЛОВИН ЦЕНА !
ПРОМО МЕНЮ за гости на хотела (по желание)
ОБЯД за 5 лв: супа (по избор), готвено (по избор), домашен десерт, мин.вода, хляб.
ВЕЧЕРЯ за 6 лв: шопска салата (350 гр), пилешко филе в/у канапе с г-ра, домашен десерт, мин.вода, хляб.
Менюто може да се ползва за дните събота, неделя и официални празници.
ПРАЗНИЧНО МЕНЮ (обяд или вечеря) за 12.90
- ШОПСКА САЛАТА /450 гр/;
- АГНЕШКО ПЕЧЕНО с дробсърма и зелена салата /500 гр/;
- БЕЗАЛКОХОЛНА НАПИТКА / МИНЕРАЛНА ВОДА;
- РАКИЯ /50мл/ или ЧАША ВИНО /150 мл/;
- ДОМАШЕН ДЕСЕРТ - БАБИНО РУЛО;
Менюто е с преференциална цена само за ГОСТИ НА ХОТЕЛА
и може да бъде заявено предварително или "на място" при настаняване
http://obiavidnes.com/obiava/32846/mayski-praznici-s-50-namalenie--v-hotel-akvaya--veliko-tyrnovo

Акумулатори България
Желаете акумулатори БГ ? Имате възможността да откриете информация за акумулатори БГ . Акумулатори БГ ще
намерите тук .
http://obiavidnes.com/obiava/32844/akumulatori-bylgariya

SEO оптимизация
Търсите SEO за Google ? Предоставяме ви да съберете сведения за оптимизация на сайтове . Google оптимизация ще
намерите тук .
http://obiavidnes.com/obiava/32842/seo-optimizaciya

Цени за оптимизация на сайт
Погледнете нашата информационна страница за SEO за Google . Желаете оптимизация за търсачки ? Можете да
намерите информация за оптимизация за търсачки на нашата виртуална страница.
http://obiavidnes.com/obiava/32838/ceni-za-optimizaciya-na-sayt

Варна времето
За да се снабдите с пълноценна за прогноза за времето във Варна заповядайте на нашата тематична страница .
Българската търсачка Напред.бг ще ви представи най - достоверната времева прогноза .
http://obiavidnes.com/obiava/32834/varna-vremeto

Оптимизация на сайт за Google
Изчерпателна осведоменост осведомяване за СЕО оптимизация на сайт . Съществено е за нуждаещите се от такъв вид
полза , да се запознаят с ползата й . Ще изчерпим всякакви запитвания на нашата виртуална страница .
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http://obiavidnes.com/obiava/32828/optimizaciya-na-sayt-za-google

Озеленяване на дворове, Автоматизирани поливни системи, Капково напояване
Фирмата "Градина Стил" предлага
* създаване и поддръжка на градини
* почистване на градини
* резитба на овошки
* окопаване, плевене
* поливане
* торене
* пръскане срещу вредители.
Грижа за красивия вид на градини на хотели и ресторанти, частни домове и вили, озеленяване на офис сгради и бизнес
центрове. Производство и продажба на декоративна растителност.
При желание засаждането на закупените от клиента растения да се извърши от работник на фирмата, се ползва
отстъпка.
Моб. 0888788723
http://gradinastil.com
http://obiavidnes.com/obiava/32827/ozelenyavane-na-dvorove-avtomatizirani-polivni-sistemi-kapkovo-napoyavane

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/32823/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-inkognito

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!

Страница 9/39

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.05.2012

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/32822/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks

ARTronic 1200VA
ARTronic 1200VA, LineInteractive, RS232, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/32818/artronic-1200va

ARTronic 2200VA
ARTronic 2200VA, LineInteractive, RS232, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/32814/artronic-2200va

Kaspersky PURE/Crystal 2012
Kaspersky PURE/Crystal 2012, лиценз за 1PC за 1 година, инсталационна медия, Retail
http://obiavidnes.com/obiava/32812/kaspersky-purecrystal-2012

Kaspersky Internet Security 2012 Security Ferrari Edition
Kaspersky Internet Security 2012 Security Ferrari Edition, лиценз за 1PC за 1 година, инсталационна медия, Retail
http://obiavidnes.com/obiava/32810/kaspersky-internet-security-2012-security-ferrari-edition

Циклене на паркет-циклене-редене на паркет http://vipparketi.com
Циклене на паркет и дюшeме 4.00 лв.кв/м. Реди масивен и ламиниран паркет,фугира,лакира,монтаж на первази и преходни
лаистни,качество и коректност,работим без почивен ден.За контакти 0888927916 и http://vipparket i.com
http://obiavidnes.com/obiava/32808/ciklene-na-parket-ciklene-redene-na-parket-httpvipparketicom

Kaspersky ONE 2012
Kaspersky ONE 2012, лиценз за 5 устройства за 1 година, инсталационна медия, Retail
http://obiavidnes.com/obiava/32806/kaspersky-one-2012

Фотоапарат Olympus VR-350
Фотоапарат Olympus VR-350, червен, 16Mpix, 10xOptical, 4xDigital zoom, 3" (7.62 cm) екран, двоен стабилизатор на
изображението, поддържа SDHC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/32803/fotoaparat-olympus-vr-350

Детективска агенция АЯКС|Реалното Решение
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
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4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/32801/detektivska-agenciya-ayaksrealnoto-reshenie

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/32800/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
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6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.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/32799/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.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/32798/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Фотоапарат Olympus SH-25MR +подарък 4GB SD карта
Фотоапарат Olympus SH-25MR +подарък 4GB SD карта, черен, 16Mpix, 12.5xOptical, 4xDigital zoom, сензорен 3" (7.62 cm)
екран, GPS, HDMI изход, двоен стабилизатор на изображението, SDHC/SDXC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/32796/fotoaparat-olympus-sh-25mr-podaryk-4gb-sd-karta

Фотоапарат Olympus TG-820 черен/сребрист/червен/син
Фотоапарат Olympus TG-820 черен/сребрист/червен/син, 12Mpix, 5xOptical, 4xDigital zoom, 3" (7.62 cm) екран,
ударо,водо&студо-устойчив, HDMI изход, двоен стабилизатор на изображението, SDHC/SDXC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/32792/fotoaparat-olympus-tg-820-cherensrebristchervensin

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.
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http://obiavidnes.com/obiava/32791/niski-ceni-transportni-uslugi-prevozi-za-sofiya-i-stranata-do-18-tona-0889201

Фотоапарат Olympus SZ-31MR черен/сребрист
Фотоапарат Olympus SZ-31MR черен/сребрист, 16Mpix, 24xOptical, 4xDigital zoom, сензорен 3.0" (7.62 cm) екран, HDMI
изход, двоен стабилизатор на изображението, поддържа SDHC/SDXC, Li-Ion батерия
http://obiavidnes.com/obiava/32788/fotoaparat-olympus-sz-31mr-cherensrebrist

Sony PSP™ Vita Wi-Fi
Sony PSP™ Vita Wi-Fi, 5" (12.7 cm) Multi-touch сензорен екран, GPS, WiFi, Bluetooth, 2x камера
http://obiavidnes.com/obiava/32785/sony-psp-vita-wi-fi

Sony PSP™ Vita 3G / Wi-Fi
Sony PSP™ Vita 3G / Wi-Fi, 5" (12.7 cm) Multi-touch сензорен екран, 3G, GPS, WiFi, Bluetooth, 2x камера
http://obiavidnes.com/obiava/32781/sony-psp-vita-3g--wi-fi

PC Easy E826AA6DR16A512 +Подарък Lexmark Z617
PC Easy E826AA6DR16A512 +Подарък Lexmark Z617, Athlon64 3000+ 512RAM 160GB HDD DVDRW VGA G7300GS 128MB
SB7.1 Lan FDD OpticalMouse KBD, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/6221/pc_easy_e826aa6dr16a512_podaryk_lexmark_z617

Апекс Ф 118-продукти за селското стопанство
Фирма Апекс 118 Ф е с търговска дейност свързана с торове, семена, препарати за растителна защита, градинска
техника – водни помпи, моторни резачки, пръскачки, моторни триони, земеделска техника с гаранционен и
извънгаранционен сервиз.
http://apex-f118.com
http://obiavidnes.com/obiava/32763/apeks-f-118-produkti-za-selskoto-stopanstvo

Превоз на покъщнина, багаж,мебели БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН.0898874253/0877663995/Транспортни
услуги -София/ТОВАРНИ ТАКСИТА
Превози на мебели, багаж, покъщнина - без почивен ден. Транспортни услуги с бордови микробуси и камиони с дължина на
товарната част до 4,50 метра. Преместване на багаж от жилища, офиси, магазини, складове. Подсигурява хамалски
услуги. Безплатен оглед. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване целостта на
Вашето обзавеждане. Специализиран транспорт на мебели. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Международни премествания. Коректност. Тел:02/4890390 /
0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32761/prevoz-na-pokyshtnina-bagajmebeli-bez-pochiven-den08988742530877663995transpor

продавам координат-фрези
продавам полска универсална фреза FWA32-автоматична скоростна кутия-механично куплиране на оборотите на
шпиндела и подаванията на x,y,z-надлъжно окрайчване на детайлите със дължина деветстотин милиметра-отлично
състояние-работеща-оборудвана-две въртящи маси със делителен апарат-без фрезова глава--цена три хиляди и
петстотин лева-продавам хидрокопир фреза DECKEL KF3S -има документация на немски език-пълно оборудване--цена
шест хиляди и петстотин лева-продавам координатно-разстъргваща едноколонна машина KAUNAS модел 243--цена осем
хиляди и петстотин лева-пълно оборудване-отлично състояние-има техническа документация на руски
език-местонахождение град габрово
http://obiavidnes.com/obiava/32756/prodavam-koordinat-frezi

Братя Градеви
Фирма Братя Градеви предлага на Вашето внимание интериорни врати, които могат да се монтират директно върху
съществуващата каса, без да се стеснява отвора. Системата Братя Градеви е най-подходяща за вратите в панелени
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жилища, където демонтажът на старите каси е изключително труден. Вратите са стъклени или алуминиеви, като
стъклените врати имат възможност за монтаж на стъклено крило.
http://obiavidnes.com/obiava/32753/bratya-gradevi

Калъф HAMA
Калъф HAMA, Aha "Case C" (101403), до 11.6" (29.46 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/32747/kalyf-hama

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/32746/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,
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http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32745/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ
0887605798,0878747345

ХАМЕЛЕОН

-

ПРОФЕСИОНАЛНИ

ДЕТЕКТИВИ

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/32744/detektivska-agenciya-hameleon---profesionalni-detektivi---08876057980878747345

Детективска Агенция Фокс Детективски Услуги
Детективска агенция Фокс-специализирани детективски услуги
предлагани от високо квалифицирани частни детективи,
които са бивши служители на МВР с дългогодишен професионален опит !!!
Нашата агенция е спечелила завидна репутация за най- добро доказателство,
благодарение на професионализма,бързината и достоверността на събраните доказателства!!!
Провеждаме поверително и дискретно разследване в личен и служебен
аспект на територията на цяла България.
Ние предлагаме пълен набор от детективски услуги
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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/32741/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги
етективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/32740/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

ПРЕДЛАГАМЕ ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРЕДЛАГАМЕ КОНСУЛТАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ.
ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА.
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.
ГАРАНТИРАМЕ ВИСОКО НИВО НА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И
КОРЕКТНОСТ.
РАЗБИРАМЕ,ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ ЗА
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НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
"НОВЕ КОНСУЛТ" - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/32739/predlagame-yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya

ПРЕДЛАГАМЕ ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРЕДЛАГАМЕ КОНСУЛТАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ.
ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА.
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.
ГАРАНТИРАМЕ ВИСОКО НИВО НА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И
КОРЕКТНОСТ.
РАЗБИРАМЕ,ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ ЗА
НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
"НОВЕ КОНСУЛТ" - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/32738/predlagame-yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya

ПРЕДЛАГАМЕ ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРЕДЛАГАМЕ КОНСУЛТАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ.
ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА.
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.
ГАРАНТИРАМЕ ВИСОКО НИВО НА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И
КОРЕКТНОСТ.
РАЗБИРАМЕ,ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ ЗА
НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
"НОВЕ КОНСУЛТ" - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/32737/predlagame-yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya

Калъф HAMA
Калъф HAMA, Aha "Vein" (101423), черен, до 13.3" (33.78 cm)
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http://obiavidnes.com/obiava/32736/kalyf-hama

ПРЕДЛАГАМЕ ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРЕДЛАГАМЕ КОНСУЛТАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ.
ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА.
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.
ГАРАНТИРАМЕ ВИСОКО НИВО НА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И
КОРЕКТНОСТ.
РАЗБИРАМЕ,ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ ЗА
НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
"НОВЕ КОНСУЛТ" - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/32735/predlagame-yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya

ПРЕДЛАГАМЕ ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРЕДЛАГАМЕ КОНСУЛТАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПОКУПКО - ПРОДАЖБА НА ДРУЖЕСТВЕНИ ДЯЛОВЕ.
ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДРУЖЕСТВА.
РЕГИСТРАЦИЯ И ВПИСВАНЕ НА НОВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР.
ГАРАНТИРАМЕ ВИСОКО НИВО НА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ И
КОРЕКТНОСТ.
РАЗБИРАМЕ,ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ ЗА
НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
"НОВЕ КОНСУЛТ" - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/32734/predlagame-yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya

Курс по Двустранно счетоводство с практическа насоченост! Център Образование и Наука
Център Образование и Наука –гр. Стара Загора, предлага: курс по двустранно счетоводство за малкия и среден бизнес.
Курсът се състои от 80 учебни часа и съдържа три модула + работа с актуална счетоводна компютърна програма. Ще
придобиете реални практически знания в счетоводството, директно приложими в работата на всяка фирма!
Курсът е предназначен за хора, желаещи да се развиват професионално или любителски в сферата на счетоводството.
Курсът е с висок стандарт на преподаване, осигурен от квалифицирани преподаватели с опит в счетоводството.
Професионалната насоченост на занятията осигуряват високи резултати при усвояването на учебната материя,
съобразени са и със съвременните стандарти в счетоводното обслужване. Предлагаме групово и индивидуално обучение,
в подходящо за ангажиментите ви време и изготвен за Вас график. Издаваме заверено легитимно удостоверение за
завършено обучение. Предлагаме качествена услуга с висока ефективност и трайни резултати. Информация: Адрес: гр.
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Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/ тел.042/ 65 65
75 ; 0893 55 65 50 nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32733/kurs-po-dvustranno-schetovodstvo-s-prakticheska-nasochenost-centyr-obrazovanie-i-n

Курс по 3D Studio max- Център Образование и Наука Стара Загора
Център Образование и Наука –гр. Стара Загора, предлага: Специализирано компютърно обучение за начинаещи и
напреднали, - професионален курс 3D max с високо специализиран преподавател в работата с 3D max, Ние притежаваме
висок стандарт на преподаване, съобразено със съвременните постижения в компютърните технологии и осигурено от
квалифицирани преподаватели в съвременна учебна база. Предлагаме групово и индивидуално обучение, в подходящо за
ангажиментите ви време и изготвен за Вас график. Издаваме заверено легитимно удостоверение за завършено ниво.
Предлагаме качествено обучение с висока ефективност и трайни резултати. Адрес:: гр. Стара Загора ул.”Васил
Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/ тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65 50 ;
nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32732/kurs-po-3d-studio-max--centyr-obrazovanie-i-nauka-stara-zagora

Курсове по SOLID WORKS, COREL DRAW , PHOTOSHOP , AUTO CAD, ARCHI CAD,WEB
DESIGN
Център Образование и Наука Стара Загора, предлага: Специализирано компютърно обучение за начинаещи и напреднали,
по - COREL DRAW , PHOTOSHOP , SOLID WORKS, AUTO CAD, ARCHI CAD,3DS MAX. Притежаваме висок стандарт на
преподаване, съобразено със съвременните постижения в компютърните технологии и осигурено от квалифицирани
преподаватели в съвременна учебна база. Предлагаме групово и индивидуално обучение, в подходящо за ангажиментите ви
време и изготвен за Вас график. Издава заверено легитимно удостоверение за завършено ниво. Предлагаме качествено
обучение с висока ефективност и трайни резултати. Адрес:: гр. Стара Загора ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу
входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/ тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65 50 ; nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32731/kursove-po-solid-works-corel-draw--photoshop--auto-cad-archi-cadweb-design

Курсове по Компютърна грамотност първо ниво- свободни места, Старт веднага!
Център Образование и Наука Стара Загора, предлага: Компютърно обучение за начинаещи - начална компютърна
грамотност WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET. Притежаваме висок стандарт на преподаване, съобразено със
съвременните постижения в компютърните технологии и осигурено от квалифицирани преподаватели в съвременна
учебна база. Предлагаме групово и индивидуално обучение, в подходящо за ангажиментите ви време и изготвен за Вас
график. Издава заверено легитимно удостоверение за завършено ниво. Предлагаме качествено обучение с висока
ефективност и трайни резултати. Адрес:: гр. Стара Загора ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел
“Верея” до лятно кино “Септември”/ тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65 50 ; nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32730/kursove-po-kompyutyrna-gramotnost-pyrvo-nivo--svobodni-mesta-start-vednaga

Свободни места в нова група по Немски език за начинаещи! Център Обазование и Наука Стара
Загора
Център Образование и Наука Стара Загора, предлага курс по Немски език 1 - 3 ниво, по100 уч.часа. с високо
специализиран преподавател филолог, по утвърдена немска система на обучение. Притежаваме висок стандарт на
преподаване, осигурен от квалифицирани преподаватели и съвременна учебна база: Системите, по които се работи са
съобразени със съвременните постижения на методиката по чуждоезиково обучение. Предлагаме групово и индивидуално
обучение, в подходящо за ангажиментите ви време и изготвен за Вас график. Издава заверено легитимно удостоверение
за завършено ниво. Предлагаме качествено обучение с висока ефективност и трайни резултати. Разсрочено плащане без
оскъпяване! ОТСТЪПКИ!
Информация: Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино
“Септември”/ тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65 50 nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32729/svobodni-mesta-v-nova-grupa-po-nemski-ezik-za-nachinaeshti-centyr-obazovanie-i-nau

Курсове по Испански език- групи за всички нива! Свободни места!
Център Образование и Наука Стара Загора, предлага курс по Испански език от 1 до 3 ниво, 80 уч.часа. с високо
специализиран преподавател филолог, по утвърдена Испанска система на обучение – VEN. Предлагаме висок стандарт на
преподаване, осигурен от квалифицирани преподаватели и съвременна учебна база: Системите, по които се работи са
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съобразени със съвременните постижения на методиката по чуждоезиково обучение. Обучението е групово или
индивидуално, в подходящо за вас време. Издаваме заверено легитимно удостоверение за завършено ниво. Разсрочено
плащане без оскъпяване, отстъпки за втори член от семейството, студенти, ученици.
Информация: Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино
“Септември”/ тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65 50 nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32728/kursove-po-ispanski-ezik--grupi-za-vsichki-niva-svobodni-mesta

Научете Английски език с курсовете на Център Образование и Наука Стара Загора!
Център Образование и Наука Стара Загора, предлага курс по Английски език от 1 до 5 ниво, 100 уч.часа. с високо
специализиран преподавател филолог, по утвърдена система на обучение. Предлагаме висок стандарт на преподаване,
осигурен от квалифицирани преподаватели и съвременна учебна база: Системите, по които се работи са съобразени със
съвременните постижения на методиката по чуждо езиково обучение. Обучението е групово или индивидуално, в
подходящо за вас време. Издаваме заверено легитимно удостоверение за завършено ниво. Разсрочено плащане без
оскъпяване, отстъпки за втори член от семейството, студенти, ученици.
Информация: Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино
“Септември”/ тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65 50 nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32727/nauchete-angliyski-ezik-s-kursovete-na-centyr-obrazovanie-i-nauka-stara-zagora

Курсове по Френски език- стартиращи групи за първо и второ ниво! Свободни места!
Център Образование и Наука Стара Загора предлага курс по Френски език 1 – 3 ниво, всяко по 80 уч.часа. с високо
специализиран преподавател филолог, по утвърдена Френска система на обучение – Campus. Предлагаме висок стандарт
на преподаване, осигурен от квалифицирани преподаватели и съвременна учебна база: Системите, по които се работи са
съобразени със съвременните постижения на методиката по чуждоезиково обучение. Обучението е групово или
индивидуално, в подходящо за вас време. Издаваме заверено легитимно удостоверение за завършено ниво. Разсрочено
плащане без оскъпяване, отстъпки за втори член от семейството, студенти, ученици.Информация: Адрес: гр. Стара
Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/ тел.042/ 65 65 75 ;
0893 55 65 50 nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32726/kursove-po-frenski-ezik--startirashti-grupi-za-pyrvo-i-vtoro-nivo-svobodni-mesta

Курсове по Италиански език- нова група за начинаещи!
Център Образование и Наука Стара Загора, предлага курс по Италиански език от 1 до 3 ниво, 80 уч.часа. с високо
специализиран преподавател филолог, по утвърдена Италианска система на обучение – Progetto Italiano. Предлагаме
висок стандарт на преподаване, осигурен от квалифицирани преподаватели и съвременна учебна база: Системите, по
които се работи са съобразени със съвременните постижения на методиката по чуждо езиково обучение. Обучението е
групово или индивидуално, в подходящо за вас време. Издаваме заверено легитимно удостоверение за завършено ниво.
Разсрочено плащане без оскъпяване, отстъпки за втори член от семейството, студенти, ученици.
Информация: Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино
“Септември”/ тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65 50 nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32725/kursove-po-italianski-ezik--nova-grupa-za-nachinaeshti

18.5" (47 cm) Samsung S19B300N 5ms
18.5" (47 cm) Samsung S19B300N 5ms, HD LED, 5 000 000:1 250cd/m2, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/32722/185-47-cm-samsung-s19b300n-5ms

Езикови и Компютърни курсове- Център Образование и Наука!
Център Образование и Наука Стара Загора ви кани да се присъедините в стартиращите групи на нашите курсове! Само
сега се възползвайте от шанса да се запишете в желан от вас курс на преференциални цени и в скоро стартиращи групи –
Английски език 1, 2 и 3 ниво,Немски език – 1, 2 и 3 ниво, Испански език 1 и 2 ниво, Практическо счетоводство,
Компютърна грамотност 1 и 2 ниво и много други! Притежаваме висок стандарт на преподаване, съвременни системи
за чуждоезиково обучение и високо квалифицирани преподаватели!
Предлагаме групово и индивидуално обучение, в подходящо за ангажиментите ви време и изготвен за Вас график.
Издаваме заверено легитимно удостоверение за завършено ниво. Предлагаме качествено обучение с висока ефективност и
трайни резултати. Осведомете се и за предлаганите отстъпки!
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Адрес:гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятното кино “Септември”/
тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65 50 nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32721/ezikovi-i-kompyutyrni-kursove--centyr-obrazovanie-i-nauka

храсторез VIKI
Здрава моторна коса с екологичен и мощен двигател.Оборудвана с мултифункционална лостова ръкохватка за
ергономично водене на уреда.За бързо,удобно и икономично косене на големи зелени площи и жилави и спластени бурени и
храсти.Подходяща за честа употреба с голямо натоварване.Окомплектована с подходящ режещ инструмент, може да
се използва и за рязане на дървовидни храсти и стебла с дебелина до 5-7см.Всичко това може да видите в приложеното
по-долу видео.Доставя се в комплект с кордова глава и тризъбен метален нож. .ОБОРУДВАН Е С ЕДИНСТВЕНИЯ НА
НАШИЯ ПАЗАР ОРИГИНАЛЕН, комфортен и лек презраменен колан-САМАР STIHL ЗА БЕЗОПАСНА И УДОБНА
РАБОТА!!!! ЕДИНСТВЕНО И САМО ПРИ НАС КОМПЛЕКТА ВКЛЮЧВА ПОСЛЕДНО ПОКОЛЕНИЕ ПРЕДПАЗНА
КАСКА STIHL design ЗА ЦЯЛОСТНА ЗАЩИТА НА ВАШЕТО ЛИЦЕ, ЗРЕНИЕ И СЛУХ!!!!!
Двигателя е с центробежен съединител и помпа за подкачване на горивото при първоначално стартиране.Може да се
слагат циркулярни дискове/имаме такива на склад/за почистване на бурени и млади стебла до 5-7см.Храстореза има
темпомат за поддържане на постоянна скорост на мотора при рязане не е нужно да се дава газ с ръката.Всички
възможни резервни части за храсторези и резачки за дърва,шини,вериги,карбуратори,капаци ролки и много други редовно
на склад.
ВАЖНО !!! УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО НА СТОКИТЕ ИМАТЕ ПРАВО ДА ГИ ПРОВЕРИТЕ И
ТОГАВА ДА ПЛАТИТЕ,ЗАЩОТО НА ПАЗАРА СЕ ПОЯВИХА ФИРМИЧКИ КОИТО СЕ СТРЕМЯТ ДА ВИ ЗАБЛУДЯТ,ЧЕ
ИМАТ САМАР,А ВСЪЩНОСТ ИЗПРАЩАТ ОБИКНОВЕН КОЛАН- НЕОБЕЗОПАСЕН И НЕ ФУНКЦИОНАЛЕН. БЪДЕТЕ
ВНИМАТЕЛНИ !!!!!!
ЗАПОВЯДАЙТЕ И В НАШИЯТ ОНЛАЙН МАГАЗИН НА АДРЕС http://bulpower.net
ВИДЕО
http://www.youtube.com/watch?v=QocpvCyZRak

Двигател: бензинов, въздушно охлаждане, един цилиндър, двутактов.
Обем двигател: 45 куб. см. Мощност: 1.8 kw /2.5 конски сили/
Обороти: 6500 об./мин. Максимални обороти: 8000 об./мин.
Диаметър на ножа: 255 мм Омасляване масло/бензин: 1: 40 /1 л бензин a95h: 35 мл двутактово масло/
Обем бензинов резервоар: 1 л Ниво на вибрациите ляво/дясно 2,8/2,4 м/сек? Ниво на шум: 105 db Размери: 183х61х42 мм
http://obiavidnes.com/obiava/32720/hrastorez-viki

Превози в София , страната и ЕС на Вашите вещи и оборудване 0889/201919
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/32716/prevozi-v-sofiya--stranata-i-es--na-vashite-veshti-i-oborudvane-0889201919

НИСКИ ЦЕНИ Транспортни услуги, превози за София и страната до 1.8 тона. 0889/201919 или
0893/919772 Коректно обслужване
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.
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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/32715/niski-ceni-transportni-uslugi-prevozi-za-sofiya-i-stranata-do-18-tona-0889201

23.6" (59.94 cm) Samsung S24B300HL
23.6" (59.94 cm) Samsung S24B300HL, FULL HD LED, 5ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, HDMI, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/32714/236-5994-cm-samsung-s24b300hl

24" (60.96 cm) Samsung S24B350H
24" (60.96 cm) Samsung S24B350H, FULL HD LED, 2ms, 5 000 000:1, 250cd/m2, HDMI, черен, 2г.
http://obiavidnes.com/obiava/32711/24-6096-cm-samsung-s24b350h

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/32710/carski-bilki

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
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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/32709/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

Уред за сребърна вода
Уред за сребърна вода
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/32708/ured-za-srebyrna-voda

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
Масажиращата седалка осигурява успокояващ и тонизиращ масаж на гърба,
кръста и бедрата, премахва болките в мускулите чрез китайските методи "Шиатсу масаж"
за разлика от традиционните вибрации, използвани при другите подобни масажори.
Масажорът е уникален със своята масажираща глава, която се движи под повърхността на седалката
и осъществява масаж имитиращ натиска на палците, който е основен похват при масажа "Шиатсу".
Неповторимо е усещането, създадено от механичното движение по предварително зададена траектория
на масажиращата глава. Предлагат се различни степени на интензивност за различните области на тялото: долната
част на бедрата,
кръста и гърба. Масажиращата седалка е единствения продукт на българския пазар,
създаден и използван в Северна Америка за рехабилитация на хора с проблеми в
опорнодвигателния апарат. Масажорът се захранва от електрическата мрежа,
но може да се използва и в автомобил, като захранването се извършва от гнездото на запалката.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/32707/masajna-masajirashta-sedalka

Парочистачка Стийм моп X5
Страница 23/39

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.05.2012

Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/32706/parochistachka-stiym-mop-x5

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/32705/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

27" (68.58 cm) Samsung T27A300 TV Tuner
27" (68.58 cm) Samsung T27A300 TV Tuner, FULL HD LED, 5ms 5 000 000:1 300cd/m2 2x 2xHDMI USB черен, 2г.
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http://obiavidnes.com/obiava/32702/27-6858-cm-samsung-t27a300-tv-tuner

Epson Stylus Photo 1500W цветен мастилен A3+ 5760x1440 6 цвята
Epson Stylus Photo 1500W цветен мастилен A3+ 5760x1440 6 цвята, WiFi 802.11n, 1 г.
http://obiavidnes.com/obiava/32698/epson-stylus-photo-1500w-cveten-mastilen-a3-5760x1440-6-cvyata

Превключвател 4 x HDMI входа -> 1 HDMI изход
Превключвател 4 x HDMI входа -> 1 HDMI изход
http://obiavidnes.com/obiava/32696/prevklyuchvatel-4-x-hdmi-vhoda---1-hdmi-izhod

Електрически машинки за пълнене на цигари – 2 модела
Електрически машинки за пълнене на цигари – 2 модела
Машинките притежават:
• 5-степени за регулиране на плътността на тютюна в цигарата
• контейнерче за тютюн и контейнерче за отпадък
Работи с цигарени гилзи (кухи цигари)
Производителност – 7 цигари в минута
1. EASY ROLL
Мощност – 150 W
Размери: Дължина – 28 см. / Височина – 10 см. / Ширина – 10 см.
Тегло – 1.100 кг.
Гаранция – 3 месеца на електродвигателя
Цена – 48.90 лв.
2. EASY ROLL – мини
Мощност – 80 W
Размери: Дължина: – 19 см. / Височина: – 6.5 см. /Ширина: – 6.5 см.
Тегло – 0.300 кг.
Цена – 34.90 лв.
С всяка закупена машинка за пълнене на цигари получавате ПОДАРЪК метална табакера за 20 цигари.
ДОСТАВКА В ЦЯЛАТА СТРАНА
Повече информация за техническите данни можете да намерите на www.smartchoicebg.com
За контакти:
0878 709 663
0877 777 963
E-mail: smartchoicebg@gmail.com
Skype: smartchoicebg
Web site: www.smartchoicebg.com
Емил Николов
http://obiavidnes.com/obiava/32687/elektricheski-mashinki-za-pylnene-na-cigari---2-modela

Вила Ивена-къща за почивка в Троянския Балкан
Вила "Ивена" се намира на 8 км от центъра на град Троян в село Бели Осъм.Курортно селище подходящо за отдих и
туризъм.Отсядайки при нас можете да се насладите на чистия планински въздух, съчетан с тишината и спокойствието
на Tроянския Балкан. Вила "Ивена", с. Бели Осъм разполага с 4 двойни стаи, две от който с допълнителни легла,
обзаведени луксозно в собствен стил. Три бани със санитарни възли, уютна механа с оборудвана кухня и посуда,
просторна градина с барбекю и басейн с шезлонги за горещите летни дни и паркинг в двора на вилата за 3 автомобила.
Всяка от стаите разполага с телевизор с кабелна телевизия, а къщата с локално отопление.В непосредствена близост до
вилата, (на около 300 m) се намира модерен и луксозен СПА комплекс с открит и закрит плувен басейн, външен бар,
ресторант.
Наблизо е също и Супермаркет от веригата на "СВА".
http://obiavidnes.com/obiava/32684/vila-ivena-kyshta-za-pochivka-v-troyanskiya-balkan

Курсове по рисуване
Както ще видите предлагам различни тематични курсове за малки и големи. Не е нужно да сте завършил/а училище за
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приложни изкуства, за да се забавлявате истински създавайки собствени творби. Помощ за това и отделено внимание
от специалист ще Ви улеснят. Идеята на тези курсовете е да ги превърнете в хоби за Вас или Вашето дете, а защо не и
съвместно; да се отпуснете и релаксирате и накрая да си тръгнете отпочинали и позитивни, и най-вече със своя
собствена творба в ръце!
Курсове за деца - http://artdeiv.com/deca.html
Курсове за възрастни - http://artdeiv.com/vuzrastni.html
Курс „Родители с деца“ - http://artdeiv.com/roditelisdeca.html
За повече информация - http://artdeiv.com
Адрес: гр. София, ул. "Шандор Петьофи" №33, ет. 2
Тел. 0244 44 648, 0883 300 414
E- mail: office@artdeiv.com
http://obiavidnes.com/obiava/32681/kursove-po-risuvane

АВТОКРАН УСЛУГИ, автокран под наем. ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА
Автокран - 30 тона, 33 метра стрела Предлага услуги с автокран Liebherr 30 тона, 33 метра стрела, високопроходим. За
цялата страна на най - ниски цени! За повече информация gsm:0887572593. Работа без почивен ден! ! !
http://obiavidnes.com/obiava/32672/avtokran-uslugi-avtokran-pod-naem-za-cyalata-strana

ПРЕДЛАГАМЕ ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ПРЕДЛАГАМЕ КОНСУЛТАЦИИ И ЮРИДИЧЕСКО СЪДЕЙСТВИЕ НА ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ.
ГАРАНТИРАМЕ ВИСОКО НИВО НА ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА И
КОРЕКТНОСТ.
РАЗБИРАМЕ,ЧЕ ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ СА ДА СПЕСТИТЕ ВРЕМЕ И СРЕДСТВА И КАНТОРАТА НИ РАБОТИ ЗА
НАМИРАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ЗАКОНОВИ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС !!!
ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ЗА ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ВСИЧКИ БИЗНЕС СЕКТОРИ И РЕГИОНИ НА СТРАНАТА.
"НОВЕ КОНСУЛТ" - Велико Търново
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/32670/predlagame-yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya

Продавам сайт FUCKBOOK.BG
Продавам сайт FUCKBOOK.BG
( продава се само домейнът )
Цена: 300 лв.
Очаквам Вашите предложения на:
GSM: 0886 69 29 52
http://obiavidnes.com/obiava/32666/prodavam-sayt-fuckbookbg

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,

Страница 26/39

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

07.05.2012

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/32663/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

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
http://obiavidnes.com/obiava/32662/detektivska-agenciya-inkognito--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!!!
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"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/32661/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

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/32660/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks

Отслабнете бързо и ефективно с Reduction AmPm на Contolled labs!
Reduction AmPm на Contolled labs е иновативен фет бърнър, който е безмилостен към мазнините, благодарение на двете
си синергично действащи формули. Едната работи през деня, докато другата е активна през ноща. Така вие отслабвате
24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Опитайте сега Reduction AmPm и няма да съжалявате!
http://obiavidnes.com/obiava/32659/otslabnete-byrzo-i-efektivno-s-reduction-ampm-na-contolled-labs

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
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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/32654/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/32653/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.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/32652/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Toshiba G86C0000X310
Toshiba G86C0000X310, Wireless Card, mini PCI
http://obiavidnes.com/obiava/32646/toshiba-g86c0000x310

Celeron® Dual Core G530 (2.4GHz
Celeron® Dual Core G530 (2.4GHz, 2MB, 850MHz GPU, LGA1155) TRAY
http://obiavidnes.com/obiava/32642/celeron-dual-core-g530-24ghz

Публикуване на ГФО за 2011
Най-изгодният вариант за публикуване на ГФО за 2011 година. Провокативни отстъпки за повече отчети, както и
множество възможности за плащане
http://obiavidnes.com/obiava/32636/publikuvane-na-gfo-za-2011

Ние сме първите
Център за тематично Обучение “WISDOM” предлага специализирани курсове и обучения, ориентирани към широк
спектър потребители, от ученици и студенти до служители, мениджъри и бизнесмени.
При нас се предлагат както класически семинарни и дистанционни обучения, обогатени с уникални и интерактивни
методики на преподаване, така и авангардни обучения чрез онлайн видео класна стая. Работим както с групи, така и с
отделни курсисти.
Обученията ни са удобни за нашите курсисти, защото са изцяло съобразени с тяхното свободно време и не зависят от
тяхното местоположение.
Ние ще ви помогнем да станете специалисти.
Посетете ни на http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 и 0899870100.
http://obiavidnes.com/obiava/32634/nie-sme-pyrvite

Погрижи се за себе си
Ако имаш стаж, но нямаш документ за професионална квалификация,
Център “WISDOM” ще съдейства за придобиване на професионална квалификация при доказан трудов стаж.
За подробности и записвания - http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 и 0899870100.
http://obiavidnes.com/obiava/31435/pogriji-se-za-sebe-si

Специализирани обучения
„Ръководители на НАССР екипи”,„Мениджъри по осигуряване на качеството и вътрешни одитори съгласно БДС ISO
9001:2008”,„Разработване и управление на проекти”„Защита на вътрешната делова информация и търговската
тайна”,„Управление на риска”,„Бизнес комуникации и кореспонденция”,„Бизнес етикет и социална комуникация” и други.
Формат на обученията – присъствено,дистанционно и видео класна стая.
За подробности и записвания - http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 и 0899870100.
http://obiavidnes.com/obiava/32633/specializirani-obucheniya

Дистанционно обучение на счетоводители и плановици
Център “WISDOM”, провежда:
Ускорен курс по фирмено счетоводство
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Формат на обучението – дистанционно.
Обучение по специалност „Оперативен счетоводител”
Формат на обучението – дистанционно.
Обучение по планиране и разработване на бизнесплан
Формат на обучението – присъствено, дистанционно и видео класна стая.
За подробности и записвания - http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 и 0899870100.
http://obiavidnes.com/obiava/31430/distancionno-obuchenie-na-schetovoditeli-i-planovici

Професионално дистанционно обучение по специалностите
„Бизнес – услуги”, „Сътрудник в малък и среден бизнес”, „Офис – мениджър”, „Офис – секретар”, ”Икономика и
мениджмънт”, „Посредник на трудовата борса”, „Сътрудник социални дейности”, „Еколог” и др.
Провежданите дистанционни обучения са по утвърдени от НАПОО учебни програми.
За подробности и записвания - http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 и 0899870100.
http://obiavidnes.com/obiava/32632/profesionalno-distancionno-obuchenie-po-specialnostite

Хотелиерство,Ресторантьорство,Туризъм-професионално обучение
„Хотелиер”, „Администратор в хотелиерството”, „Камериер”, „Портиер-пиколо”, „Ресторантьор”, „Готвач”,
„Сервитьор-барман”, „Работник в заведенията за хранене и развлечения”, „Организатор на туристическа агентска
дейност”, „Планински водач”, „Екскурзовод”, „Аниматор в туризма”.
Провежданите дистанционни обучения са по утвърдени от НАПОО учебни програми.
За подробности и записвания в полезния сайт- http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 и 0899870100.
http://obiavidnes.com/obiava/31428/hotelierstvorestorantyorstvoturizym-profesionalno-obuchenie

Абитуриенти, искате ли лесна шестица по математика?
Специализирани курсове по математика за кандидат гимназисти, гимназисти и кандидат студенти.
Курсове по математика за ЕлЕПИ и ЕПИ в УНСС.
Уникална методика, с която се повишава оценката от половин до една единица!
Формат на обучението – присъствено и видео класна стая.
За подробности и записвания - http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 и 0899870100.
http://obiavidnes.com/obiava/31427/abiturienti-iskate-li-lesna-shestica-po-matematika

Турбо математика за студенти
Уроци по висша математика-всички части за студенти.
Допълнителни опции – обучение на английски език и решаване на задачите с MATLAB.
Специализирани курсове и уроци по физика, геодезия, механика и строителна механика.
Формат на обучението – присъствено и видео класна стая.
За подробности и записвания - http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 и 0899870100.
Обучения без ограничения за място и време.
Даваме знания и умения, пестим време и пари!
http://obiavidnes.com/obiava/31426/turbo-matematika-za-studenti

Софийска стокова борса АД (ССБ АД)
"Софийска Стокова Борса купува:
- Семена за посев – овес и царевица
- Фуражна смеска – пшеница и царевица
- Каменна сол
- Краве сирене
- Брашно
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- Грах
- Кашкавал на пити
- Соя
- Зрял боб
- Дърва за горене
- Черни метали
- Кафяви въглища
- Твърди горива – въглища и брикети
- Бензин
- Иглолистна дървесина
Също така продава:
- Натриев цианид
- Скрап
- Специализирано оборудване
- Каменна сол
- Орехи – с и без черпука"
http://obiavidnes.com/obiava/32620/sofiyska-stokova-borsa--ad-ssb--ad

Продавам нов генератор Honda, 5.5 KW
Продавам чисто нов неизползван генератор Хонда с мощност 5,5KW –
Тип на двигателя - четиритактов, въздушно охлаждане, едноцилиндров четири тактов бензинов -9.5 HP
Изходящо напрежение – 220V, 380V и 12 V, честота 50 Hz
Автоматично регулиране и стабилизиране на напрежението
Автоматичен предпазител при претоварване
Начин на запалване - магнетен стартер и електрически стартер
Обем на резервоара 15 литра
Продължителност на работа 15 часа
Разход 1.0 литра/час
Тегло – 42 кг.
Транспортна рамка с колела и дръжки
ЦЕНА 1300 лева
Гр. София, тел: 0879315332
http://obiavidnes.com/obiava/32618/prodavam-nov-generator-honda-55-kw

WWW.SHPERPLAT.EU Шперплат хидрофобен водоустойчив МИП ГРУП
МИП ГРУП ООД е директен внисител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв филм 21мм WBP лепило (гарантирано) най-висок клас шперплат.
2. Черен филм – първо и второ качество.
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , град Варна.
ВНИМАНИЕ: Сертификат гарантира клас A/A – най-висок клас на съответния шперплат .
посетете сайта за подробности.
Организира транспорт до клиента на добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
WWW.MIPGROUP.EU
WWW.SHPERPLAT.BG
http://obiavidnes.com/obiava/32613/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup
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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.
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/32612/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatel

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
http://obiavidnes.com/obiava/32611/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi

Детективска Агенция-Фокс- Детективски Услуги-Бургас
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
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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/32610/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-burgas

Курс- Компютърна грамотност– второ ниво – Офис Асистент Център Образование и Наука
Стара Загора
Център Образование и Наука Стара Загора предлага курс по Компютърна грамотност – Офис Асистент. С наша помощ
ще придобиете ключови умения, необходими в работата на офис асистента; ще получите познания по Power Point и
Access; ще научите тънкости при работата с Word и Excel, познания за оформяне на бизнес документи и работа с офис
техника. Притежаваме висок стандарт на преподаване, съобразено със съвременните постижения в компютърните
технологии и осигурено от квалифицирани преподаватели в съвременна учебна база. Предлагаме групово и индивидуално
обучение, в подходящо за ангажиментите ви време и изготвен за Вас график. Издаваме заверено легитимно
удостоверение.
Адрес:: гр. Стара Загора ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65 50 ; nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32609/kurs--kompyutyrna-gramotnost-vtoro-nivo--ofis-asistent--centyr-obrazovanie-i-na

Курс - начална компютърна грамотност– /дневен,вечерен,съботно-неделен/ Център Образование
и Наука Стара Загора
Център Образование и Наука Стара Загора, предлага: Компютърно обучение за начинаещи - начална компютърна
грамотност WINDOWS, WORD, EXCEL, INTERNET. Притежаваме висок стандарт на преподаване, съобразено със
съвременните постижения в компютърните технологии и осигурено от квалифицирани преподаватели в съвременна
учебна база. Предлагаме групово и индивидуално обучение, в подходящо за ангажиментите ви време и изготвен за Вас
график. Издава заверено легитимно удостоверение за завършено ниво. Предлагаме качествено обучение с висока
ефективност и трайни резултати. Адрес:: гр. Стара Загора ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел
“Верея” до лятно кино “Септември”/ тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65 50 ; nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32608/kurs---nachalna-kompyutyrna-gramotnost--dnevenvecherensybotno-nedelen-centyr-o

Придобийте нови възможности с курса по PHOTOSHOP! Център Образование и Наука – Стара
Загора!
Център Образование и Наука Стара Загора, предлага: Специализирано компютърно обучение по програмата
PHOTOSHOP .
Станете професионалист във визуалната обработка на снимки и картини, в създаването на графики, скици, карти и
други изображения; висококачествени изображения с висока резолюция.Притежаваме висок стандарт на преподаване,
съобразено със съвременните постижения в компютърните технологии и осигурено от квалифицирани преподаватели в
съвременна учебна база. Предлагаме групово и индивидуално обучение, в подходящо за ангажиментите ви време и
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изготвен за Вас график. Издаваме заверено легитимно удостоверение.
Адрес:: гр. Стара Загора ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65 50 ; nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32607/pridobiyte-novi-vyzmojnosti-s-kursa-po-photoshop-centyr-obrazovanie-i-nauka--s

Курс по SolidWorks– Център Образование и Наука Стара Загора
Център Образование и Наука Стара Загора организира курс по SolidWorks – програма за параметрично тримерно
моделиране, която ви дава силата да изобретявате и обновявате проекти. Програмата е лесна за научаване и прилагане и
ви дава възможност да проектирате по- бързо и по- лесно. Притежаваме висок стандарт на преподаване, съобразено
със съвременните постижения в компютърните технологии и осигурено от квалифицирани преподаватели в съвременна
учебна база.Предлагаме групово и индивидуално обучение, в подходящо за вас време и график. Издаваме заверено
легитимно удостоверение.
Адрес:: гр. Стара Загора ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65 50 ; nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32606/kurs-po-solidworks-centyr-obrazovanie-i-nauka-stara-zagora

Курс по AUTO CAD – Център Образование и Наука - Стара Загора
Център Образование и Наука - Стара Загора предлага: Специализирано компютърно обучение за начинаещи и
напреднали, AUTO CAD - професионален курс с високо специализиран преподавател в работата с Аuto CAD, Ние
притежаваме висок стандарт на преподаване, съобразено със съвременните постижения в компютърните технологии и
осигурено от квалифицирани преподаватели в съвременна учебна база. Предлагаме групово и индивидуално обучение, в
подходящо за ангажиментите ви време и изготвен за Вас график. Издаваме заверено легитимно удостоверение за
завършено ниво. Предлагаме качествено обучение с висока ефективност и трайни резултати. Адрес:: гр. Стара Загора
ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/ тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65
50 ; nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32605/kurs-po--auto-cad--centyr-obrazovanie-i-nauka---stara-zagora

Курс по 3D Studio max- Център Образование и Наука Стара Загора
Център Образование и Наука –гр. Стара Загора, предлага: Специализирано компютърно обучение за начинаещи и
напреднали, - професионален курс 3D max с високо специализиран преподавател в работата с 3D max, Ние притежаваме
висок стандарт на преподаване, съобразено със съвременните постижения в компютърните технологии и осигурено от
квалифицирани преподаватели в съвременна учебна база. Предлагаме групово и индивидуално обучение, в подходящо за
ангажиментите ви време и изготвен за Вас график. Издаваме заверено легитимно удостоверение за завършено ниво.
Предлагаме качествено обучение с висока ефективност и трайни резултати. Адрес:: гр. Стара Загора ул.”Васил
Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/ тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65 50 ;
nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32604/kurs-po-3d-studio-max--centyr-obrazovanie-i-nauka-stara-zagora

Курс по WEB DESIGN- Център Образование и Наука Стара Загора
Център Образование и Наука Стара Загора организира курс по WEB DESIGN – с практическа насоченост. Ще се научите
да създавате и обработвате свой собствен сайт. В обучението е заложена и поддръжка, ъпдейт, изграждане на база
данни, търсачки, уебанимация, работа с банери! DHTML, CSS. Предлагаме Ви качествено обучение на разумни цени и в
удобно за Вас време! След завършване на курса, ще получите легално заверено удостоверение! Очакваме Ви!
Адрес: гр. Стара Загора ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/
тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65 50 ; nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32603/kurs-po-web-design--centyr-obrazovanie-i-nauka-stara-zagora

Курсове по Екскурзоводство! Център Образование и Наука Стара Загора!
Център Образование и Наука –гр. Стара Загора, предлага: курс организатор в туристическа агенция , ЕКСКУРЗОВОД.
Курсът е предназначен за хора, желаещи да се развиват професионално или работещи в сферата на туризма.
Притежаваме висок стандарт на преподаване, осигурен от квалифицирани преподаватели с опит в екскурзоводството и
туризма в съвременна учебна база. Професионалната насоченост на занятията осигуряват високи резултати при
усвояването на учебната материя, съобразени са и със съвременните изисквания на обслужването в областта на
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туризма. Предлагаме групово и индивидуално обучение, в подходящо за ангажиментите ви време и изготвен за Вас
график. Всички наши преподаватели са с богат опит. Издаваме заверено легитимно удостоверение за завършено
обучение. Предлагаме качествена услуга с висока ефективност и трайни резултати. Осведомете се и за предлаганите
преференции! Информация: Адрес: гр. Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до
лятно кино “Септември”/ тел.042/ 65 65 75 ; 0893 55 65 50 nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32602/kursove-po-ekskurzovodstvo-centyr-obrazovanie-i-nauka-stara-zagora

Курсове по Практическо двустранно счетоводство! Обучение в малки групи!
Център Образование и Наука –гр. Стара Загора, предлага: курс по двустранно счетоводство за малкия и среден бизнес.
Курсът се състои от 80 учебни часа и съдържа три модула + работа с актуална счетоводна компютърна програма. Ще
придобиете реални практически знания в счетоводството, директно приложими в работата на всяка фирма!
Курсът е предназначен за хора, желаещи да се развиват професионално или любителски в сферата на счетоводството.
Курсът е с висок стандарт на преподаване, осигурен от квалифицирани преподаватели с опит в счетоводството.
Професионалната насоченост на занятията осигуряват високи резултати при усвояването на учебната материя,
съобразени са и със съвременните стандарти в счетоводното обслужване. Предлагаме групово и индивидуално обучение,
в подходящо за ангажиментите ви време и изготвен за Вас график. Издаваме заверено легитимно удостоверение за
завършено обучение. Предлагаме качествена услуга с висока ефективност и трайни резултати. Информация: Адрес: гр.
Стара Загора, ул.”Васил Априлов” 3 /Уличката срещу входа на хотел “Верея” до лятно кино “Септември”/ тел.042/ 65 65
75 ; 0893 55 65 50 nauka_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32601/kursove-po-praktichesko-dvustranno-schetovodstvo-obuchenie-v-malki-grupi

Превоз на покъщнина, багаж, МЕБЕЛИ/товарни таксита -МИКРОБУСИ, КАМИОНИ/(от 5 до 20
куб.м)ПРЕНАСЯНЕ НА МЕБЕЛИ, ЛИЧНИ ВЕЩИ
Превози на мебели, багаж, покъщнина - без почивен ден. Транспортни услуги с бордови микробуси и камиони с дължина на
товарната част до 4,50 метра. Преместване на багаж от жилища, офиси, магазини, складове. Подсигурява хамалски
услуги. Безплатен оглед. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване целостта на
Вашето обзавеждане. Специализиран транспорт на мебели. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Международни премествания. Коректност. Тел:02/4890390 /
0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32587/prevoz-na-pokyshtnina-bagaj-mebelitovarni-taksita--mikrobusi-kamioniot-5-do-

Балони с хелий -1.00лв.
Предлагам балони с хелий на най-ниската цена за цяла България -1.00лв./бр.При поръчка над 50 балона доставката в
рамките на София ,ще ви бъде напълно безплатна!
http://obiavidnes.com/obiava/32567/baloni-s-heliy--100lv

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.
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Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32557/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/32556/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ - ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН
Детективска агенция ХамелеонИзвършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
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проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32555/profesionalni-detektivski-uslugi---detektivska-agenciya-hameleon

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/32532/wwwflorateanet---dostavki-na-cvetya-za-gergyovden

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.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/32524/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Магазин за бижута и козметика
Добре дошли в онлайн магазин pazaruvaibg.com! Това е магазин за бижута, продукти за здраве, продукти за красота, и
много други продукти на достъпни цени. Ние работим с официални вносители
e-mail:pazaruvaibg@abv.bg тел: 0887 649 500
http://pazaruvaibg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/32472/magazin-za-bijuta-i-kozmetika
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Разработвам курсови работи, реферати
Разработвам курсови и дипломни работи, реферати, презентации, есета, доклади в широка област от предмети.
Индивидуална работа по всяка тема. Преводи от и на испански език.
Гарантирам бърза, коректна и качествена работа
http://obiavidnes.com/obiava/32458/razrabotvam-kursovi-raboti-referati

Юридически консултации,рестарт
Професионално юридическо съдействие на търговски дружества с задължения,пред фалит и несъстоятелност и др.
финансови и юридически проблеми!Процедурата е следната-наш представител изкупува дружествените дялове на
фирмата ви на 100%,ще Ви освободим от солидарната отговорност,и всякаква финансова и юридическа отговорност
след сделката при нас!!!Процедурата е съобразена с промените по ДОПК,и е напълно законна според Търговския
Закон!!!За ЕТ.Еднолични Търговци не става,след промените по ДОПК от миналата година съжаляваме!Цената за
услугата е по договаряне!Услугата се отнася за цялата страна! Моля за контакт само на тел.0896948733,нямам време
да си проверявам пощата!!! Процедурата се подготвя от Корпоративен Адвокат в София и Пловдив или ВАШ доверен
адвокат!!!Моля преди да се обадите се консултирайте с ВАШ доверен адвокат!!!
http://obiavidnes.com/obiava/32452/yuridicheski-konsultaciirestart

VIP купуваме фирми с задължения
Професионално юридическо съдействие на търговски дружества с задължения,пред фалит и несъстоятелност и др.
финансови и юридически проблеми!Процедурата е следната-наш представител изкупува дружествените дялове на
фирмата ви на 100%,ще Ви освободим от солидарната отговорност,и всякаква финансова и юридическа отговорност
след сделката при нас!!!Процедурата е съобразена с промените по ДОПК,и е напълно законна според Търговския
Закон!!!За ЕТ.Еднолични Търговци не става,след промените по ДОПК от миналата година съжаляваме!Цената за
услугата е по договаряне!Услугата се отнася за цялата страна! Моля за контакт само на тел.0896948733,нямам време
да си проверявам пощата!!! Процедурата се подготвя от Корпоративен Адвокат в София и Пловдив или ВАШ доверен
адвокат!!!Моля преди да се обадите се консултирайте с ВАШ доверен адвокат!!!
http://obiavidnes.com/obiava/32451/vip-kupuvame-firmi-s-zadyljeniya

КУХНИ
Кухненски секции/модули/стандартни и по индивидуален проект от ПДЧ и МДФ.Проектиране,изработка и
монтаж.ВиК,Ел.,Аспирация,до пълно завършване. Клиента сам избира всичко.Капаро НЕ вземам.Цената на труда ми- по
договаряне.Гарантирано качество.
http://obiavidnes.com/obiava/32448/k-u-h-n-i
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