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ВиК услуги
ВиК услуги ВиК ремонти.Изграждане и проектиране на нови ВиК инсталации.Отстраняване на аварии.Отпушване на
канал.Цялостно изграждане на бани и санитарни помещения.Локално парно-проектиране и изграждане.
http://www.vodoprovodi.net 088 66 11 353
http://obiavidnes.com/obiava/33511/vik-uslugi

ВиК Услуги София, ВиК ремонти София, ВиК Услуги, ВиК ремонти, ВиК аварии, ВиК София,
ViK, ВиК
ВиК услуги ВиК ремонти.Изграждане и проектиране на нови ВиК инсталации.Отстраняване на аварии.Отпушване на
канал.Цялостно изграждане на бани и санитарни помещения.Локално парно-проектиране и изграждане.
http://www.vodoprovodi.net 088 66 11 353
http://obiavidnes.com/obiava/33510/vik-uslugi-sofiya-vik-remonti-sofiya-vik-uslugi--vik-remonti--vik-avarii-vik-

вик ремонти софия
ВиК услуги ВиК ремонти.Изграждане и проектиране на нови ВиК инсталации.Отстраняване на аварии.Отпушване на
канал.Цялостно изграждане на бани и санитарни помещения.Локално парно-проектиране и изграждане.
http://www.vodoprovodi.net 088 66 11 353
http://obiavidnes.com/obiava/33509/vik-remonti-sofiya

вик услуги софия
ВиК услуги ВиК ремонти.Изграждане и проектиране на нови ВиК инсталации.Отстраняване на аварии.Отпушване на
канал.Цялостно изграждане на бани и санитарни помещения.Локално парно-проектиране и изграждане.
http://www.vodoprovodi.net 088 66 11 353
http://obiavidnes.com/obiava/33508/vik-uslugi-sofiya

вик ремонти
ВиК услуги ВиК ремонти.Изграждане и проектиране на нови ВиК инсталации.Отстраняване на аварии.Отпушване на
канал.Цялостно изграждане на бани и санитарни помещения.Локално парно-проектиране и изграждане.
http://www.vodoprovodi.net 088 66 11 353
http://obiavidnes.com/obiava/33507/vik-remonti

вик услуги
ВиК услуги ВиК ремонти.Изграждане и проектиране на нови ВиК инсталации.Отстраняване на аварии.Отпушване на
канал.Цялостно изграждане на бани и санитарни помещения.Локално парно-проектиране и изграждане.
http://www.vodoprovodi.net 088 66 11 353
http://obiavidnes.com/obiava/33506/vik-uslugi

Палма де Майорка- онлайн самолетни билети Резервирайте онлайн!
CeniSamoletniBileti.Com представлява онлайн сайт за изгодни самолетни билети.
Запазете полет от град Варна, София, Букурещ, Бургас, Солун Пловдив, до Хавана, Любляна, Мелбърн, Валенсия,
Бразилия, Ванкувър, Хелзинки, Палма де Майорка, Баку, Берлин, Делхи, Венеция, Киев, Ереван, Найроби, Прага, Ню Йорк,
Сана, Брюксел, Цюрих, Осло, Виена, Москва, Париж, Кито, Отава, Сантяго, Кишинев, Варшава, Катар, Бари, Истанбул,
Токио, Рим, Берн, Тайланд, Анкара, Киншаса, Мароко, Мексико, Торонто, Дубай, Катания Лондон, Тбилиси, Алжир,
Неапол, Стокхолм, Вилнюс, Рига, Барселона, Бурно Айрес, Минск, Мадрид, Шанхай, Монтевидео, Анкара, Вашингтон, Ла
пас, Тунис, Аман, Порто, Пекин, Атина, Копенхаген, Лима, Рига, Абу Даби, Риад, Рабат, и други
С авиолинии airberlin, алиталия, България ер wizz air, Ryanair, Ники еър, Пегасус еър, еър франс, German wings, и повече
Купете през сайта на CeniSamoletniBileti. Com или на телефон: 024395041
http://obiavidnes.com/obiava/33501/palma-de-mayorka--onlayn-samoletni-bileti-rezervirayte-onlayn

Страница 1/51

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.05.2012

Юридически консултации,рестарт фирми с задължения
Професионално юридическо съдействие на търговски дружества с финансови проблеми,пред фалит и
несъстоятелност,консултации от Корпоративен адвокат с които работим!Изкупуваме проблемни фирми с
активи-пасиви,на 100% дяловия капитал!!!Солидарната отговорност отпада,предишния собственик-управител след
сделката се освобождава от всякаква финансова и юридическа отговорност.Цената за услугата е по
договаряне???Услугата е за всички бизнес сектори,отнася се за цялата страна!!!Моля консултирайте се с адвокат преди
да се обади те!След като се консултирате с ВАШ доверен адвокат ще се убедите че въпреки създаденото мнение в
публичното пространство,тези сделки са съвсем законни,най вече те минават през адвокат,нотариус и
Т.РЕГИСТАР!!!Солидарната отговорност отпада след последващи сделки-за това моля преди да се обадите се
консултирате с адвокат по възможност КОРПОРАТИВЕН!!!Корпоративните адвокати с които работим са гаранция за
професионално подготвяне на сделките и досега не е имало случаи на отказ за вписване на сделка в Търговския
Регистар!!! тел. за контакти 0889648432 0896948733
http://obiavidnes.com/obiava/33486/yuridicheski-konsultaciirestart-firmi-s-zadyljeniya

VIP купуваме фирми с задължения
Професионално юридическо съдействие на търговски дружества с финансови проблеми,пред фалит и
несъстоятелност,консултации от Корпоративен адвокат с които работим!Изкупуваме проблемни фирми с
активи-пасиви,на 100% дяловия капитал!!!Солидарната отговорност отпада,предишния собственик-управител след
сделката се освобождава от всякаква финансова и юридическа отговорност.Цената за услугата е по
договаряне???Услугата е за всички бизнес сектори,отнася се за цялата страна!!!Моля консултирайте се с адвокат преди
да се обади те!След като се консултирате с ВАШ доверен адвокат ще се убедите че въпреки създаденото мнение в
публичното пространство,тези сделки са съвсем законни,най вече те минават през адвокат,нотариус и
Т.РЕГИСТАР!!!Солидарната отговорност отпада след последващи сделки-за това моля преди да се обадите се
консултирате с адвокат по възможност КОРПОРАТИВЕН!!!Корпоративните адвокати с които работим са гаранция за
професионално подготвяне на сделките и досега не е имало случаи на отказ за вписване на сделка в Търговския
Регистар!!! тел. за контакти 0889648432 0896948733
http://obiavidnes.com/obiava/33485/vip-kupuvame-firmi-s-zadyljeniya

Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/25242/rambo1_eood_kyrtipochistva_izvozva_otpadycite_i_vik

УПИ 1150 кв.м. за обществено застрояване , хотел , жилищно застрояване
Имот , разположен на атрактивно место в центъра на Пловдив, в южното подножие на Бунарджика / АЛЬОША /
.УПИ е с площ 1150 кв.м. , по ПУП-ПРЗ имотът е отреден за обществено застрояване , хотел , жилищно застрояване
.Разгънатата застроена площ на бъдещата сграда е 11500 кв.м. Н на сградата 28.5 метра.
Допълнителна информация , контакти с агенция „Belle Vue „ ул. Капитан Райчо „№50 ет.2/МАРКЕТ ЦЕНТЪР /
ЦЕНА 1 000 000 Е.
http://obiavidnes.com/obiava/33480/upi---1150-kvm-za-obshtestveno-zastroyavane--hotel--jilishtno--zastroyavane

Земеделска земя .с лице на Пещерско шосе
ПРОДАВА И ПРЕДЛАГА ПОД НАЕМ
Земеделска земя с площ 8400 кв.м. с лице 39 метра на Пещерско шосе квартал Прослав гр. Пловдив .
ЦЕНА ПРОДАЖБА 126000 Е. / 15 е/ кв.м./ и договаряне на цената със собственика
. агенция „Belle Vue „ ул. Капитан Райчо „№50 ет.2/МАРКЕТ ЦЕНТЪР / контакти тел. 032669888 0897823490
http://obiavidnes.com/obiava/33479/zemedelska-zemya-s-lice--na-peshtersko-shose

Едноетажна масивна постройка – бивш овчарник
Едноетажна масивна постройка – бивш овчарник със застроена площ 500кв.м., с прилежаща земя 4000 кв.м.
Конструкция на сградата – стоманобетонова , стени тухлени , под- бетонова замаска. Имотът е разположен в район на
стопанския двор в село при Община Калояново . Имотът е добър за различен бизнес предвид и местоположението му
близо до град Пловдив .
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ЦЕНА 58000 ЛЕВА
агенция „Belle Vue „ ул. Капитан Райчо „№50 ет.2/МАРКЕТ ЦЕНТЪР / контакти тел. 032669888

0897823490

http://obiavidnes.com/obiava/33478/ednoetajna-masivna--postroyka--bivsh-ovcharnik

Овощна градина Пловдивски регион
Овощна градина с площ 47.400 дка – ябълки в седма плододайна година и 20 дка земеделска земя незасята .Разположена
е до река Стряма в землището на село при Община Калояново ,Пловдивски регион. Към овощната градина е изградена
капкова напоителна система от собствен водоизточник –сонда , изградена е ограда на целия имот – бетонови колове с
мрежа.
ЦЕНА 100000 е.
агенция „Belle Vue „ ул. Капитан Райчо „№50 ет.2/МАРКЕТ ЦЕНТЪР /
контакти тел. 032669888
0897823490
http://obiavidnes.com/obiava/33475/ovoshtna-gradina--plovdivski-region

60дка в град Пазарджик
Имот с площ 60дка в град Пазарджик. Разположен е в новата и най-бързо развиваща се икономическа зона на града. В
съседство има построени промишлени предприятия, магазини и складове Тойота","Ситроен",магазини от търговските
вериги на "Кауфланд","Лидъл","Технополис",Техномаркет-Европа", и др. В района се строи и най-новият жилищен
комплекс на Пазарджик "Фонтани").До парцела са изградени комуникации - трафопост, водопровод,канализация,
телефонни линии,оптични кабели.
ЦЕНА 240 000 Е.
4 Е / КВ.М.
http://obiavidnes.com/obiava/33473/60dka-v-grad-pazardjik

От СОБСТВЕНИК тристаен Младост1 Варна 80 кв. до Пикадили
Без посредник и без комисионна, тристаен с отделна кухня, 80 кв.м, Варна, Младост 1, зад Пикадили и Бриколаж, 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.
http://obiavidnes.com/obiava/33435/ot-sobstvenik-tristaen-mladost1-varna-80-kv-do-pikadili

От СОБСТВЕНИК тристаен Младост1 Варна 80 кв. до Пикадили
Без посредник и без комисионна, тристаен с отделна кухня, 80 кв.м, Варна, Младост 1, зад Пикадили и Бриколаж, 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.
http://obiavidnes.com/obiava/33434/ot-sobstvenik-tristaen-mladost1-varna-80-kv-do-pikadili

Детективска Агенция -АЯКС-Право на избор!!!
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
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4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.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/33428/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

АЯКС|Частен детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/33427/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/33426/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Ремонт на покриви Ямбол
Ремонт на покриви Ямбол – 0876 35 39 39. Алера Сървисис ООД – най-доброто решение за Вашия покрив.
http://obiavidnes.com/obiava/33416/remont-na-pokrivi-yambol

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 със свободно им 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/33415/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/33414/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/33411/specializirani-obucheniya

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.
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http://obiavidnes.com/obiava/33410/hotelierstvorestorantyorstvoturizym-profesionalno-obuchenie

Апартамент ново стоитество акт 16 на тиха и приветлива улица квартал Мараша
АП. №5 ЕТ.3. Апартамент със ЗП 90.27 кв.м. , РЗП 103.15 кв.м. , Жилищната площ е функционално разпределена между:
дневна с кухненски бокс , две спални , баня с тоалетна , отделна тоалетна ,тераси към дневната и спалните , с мазе от
четири етажна жилищна сграда с мансарда .Апартамента е на шпакловка и замазка, завършени санитарни помещения с
фаянс и теракот, видеодомофонна система, изводи за климатици, дограма PVC профил, луксозни интериорни и
блиндирани входни врати. Сградата е нова , съвременна , монолитна с хидравличен асансьор до всички жилищни нива,
разположена на тиха и приветлива улица в престижен квартал Мараша на гр. Пловдив, .Този уютен апартамент ще ви
очарова с простор, светлина и топлина, благодарение на благоприятните изложения – изток и юг ,лукс строителство
,ажурни ковано желязо завършени тераси .
ЦЕНА 67048 Е. / 650 Е/ КВ.М. /
http://obiavidnes.com/obiava/33397/apartament--novo-stoitestvo-akt-16-na-tiha--i-privetliva-ulica--kvartal-marasha

Апартамент в идеалния център на Пловдив, ъгъла ул. „Капитан Райчо”
Апартамент в идеалния център на Пловдив, ъгъла ул. „Капитан Райчо”-ул. „Петко Д.Петков „Жилищната площ е
разпределена антре , дневна, спалня, отделна кухня, баня с тоалетна , килер в антрето ,широка тераса към стаите с
изложение юг с панорама , девети непоследен етаж от жил. блок ЕПК с асансьор до всички жилищни
нива.Апартамента е напълно обзаведен- мека мебел, спалня , вградени гардероби ,плъзгащи врати , щори, кухненско
обзавеждане с всички електроуреди, подови настилки в дневната и спалнята – паркет ; антре , кухня , баня и тераса –
мрамор.
ЦЕНА 40 000 Е. агенция „Belle Vue „ ул. Капитан Райчо „№50 ет.2/МАРКЕТ ЦЕНТЪР / контакти тел. 032669888
0897823490
http://obiavidnes.com/obiava/33392/apartament-v--idealniya-centyr-na-plovdiv-ygyla-ul-kapitan-raycho

Дистанционно обучение на счетоводители и плановици
Център за тематично обучение “WISDOM”
Ускорен курс по фирмено счетоводство
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/33391/distancionno-obuchenie-na-schetovoditeli-i-planovici

Апартамент на втори жилищен етаж в монолитна жилищна сграда на ул.”Кардам”
Апартамент на втори жилищен етаж от монолитна жилищна сграда старо строителство -ул.”Кардам” - ул.”Тракия
„. Жилищната площ на апартамента е три стаи - голяма кухня с тераса ,дневна , спалня , санитарен блок- баня с
тоалетна, антре. Към апартамента има партерна стая над кота 0 .Подовите настилки в апартамента са естествен
дъбов паркет.Необходим е ремонт на жилището .
ЦЕНА 34000 Е.
агенция „Belle Vue”ул. Капитан Райчо „№50 ет.2/МАРКЕТ ЦЕНТЪР
контакти тел. 032669888 0897823490
http://obiavidnes.com/obiava/33390/apartament-na-vtori--jilishten-etaj--v-monolitna-jilishtna--sgrada--na-ulkardam

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/33389/profesionalno-distancionno-obuchenie-po-specialnostite
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складови помещения на бул. „Санкт Петербург
Две складови помещения ЗП 72 кв.м. със стоманобетонна конструкция , от които 44.75 кв.м. – козирка и 27.25 кв.м.
вътрешна площ с право на остъкляване и реконстукция върху бетонната конструкция , ведно с право на строеж върху
държавна земя , върху която е построена сградата / опис от нот. акт/. Имотът е с лице на бул. „Санкт Петербург,
район ВСИ.
ЦЕНА 30000 Е.
агенция „Belle Vue „ ул. Капитан Райчо „№50 ет.2/МАРКЕТ ЦЕНТЪР /
контакти тел. 032669888 0897823490 0899979501
http://obiavidnes.com/obiava/33387/skladovi-pomeshteniya--na-bul-sankt--peterburg

складови помещения на бул. „Санкт Петербург
Две складови помещения ЗП 72 кв.м. със стоманобетонна конструкция , от които 44.75 кв.м. – козирка и 27.25 кв.м.
вътрешна площ с право на остъкляване и реконстукция върху бетонната конструкция , ведно с право на строеж върху
държавна земя , върху която е построена сградата / опис от нот. акт/. Имотът е с лице на бул. „Санкт Петербург,
район ВСИ.
ЦЕНА 30000 Е.
агенция „Belle Vue „ ул. Капитан Райчо „№50 ет.2/МАРКЕТ ЦЕНТЪР /
контакти тел. 032669888 0897823490 0899979501
http://obiavidnes.com/obiava/33386/skladovi-pomeshteniya--na-bul-sankt--peterburg

Детективи,Детективска агенция-Детективски услуги, Частен детектив
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/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/33385/detektividetektivska-agenciya-detektivski-uslugi-chasten-detektiv

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/33384/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-inkognito
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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/33383/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatel

Детективска Агенция Фокс -България 0888400413-Услуги За Цялата Страна
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
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Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/33382/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413-uslugi-za-cyalata--strana

13.3" (33.78 cm) DELL XPS 13 Ultrabook
13.3" (33.78 cm) DELL XPS 13 Ultrabook, двуядрен Intel® Core™ i5 2467M 1.6/2.3GHz, HD LED Display (mini DisplayPort),
4GB, 128GB SSD, 802.11n, bluetooth, camera, 6-клетъчна батерия, Windows7 Home Premium 64bit, 1.36kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/33381/133-3378-cm-dell-xps-13-ultrabook

13.3" (33.78 cm) DELL XPS 13 Ultrabook
13.3" (33.78 cm) DELL XPS 13 Ultrabook, двуядрен Intel® Core™ i5 2467M 1.6/2.3GHz, HD LED Display (mini DisplayPort),
4GB, 128GB SSD, 802.11n, bluetooth, camera, 6-клетъчна батерия, Windows7 Home Premium 64bit, 1.36kg, 5г.
http://obiavidnes.com/obiava/33377/133-3378-cm-dell-xps-13-ultrabook

13.3" (33.78 cm) DELL XPS 13 Ultrabook
13.3" (33.78 cm) DELL XPS 13 Ultrabook, двуядрен Intel® Core™ i7 2637M 1.7/2.8GHz, HD LED Display (mini DisplayPort),
4GB, 256GB SSD, 802.11n, bluetooth, camera, 6-клетъчна батерия, Windows7 Home Premium 64bit, 1.36kg, 4г.
http://obiavidnes.com/obiava/33371/133-3378-cm-dell-xps-13-ultrabook

13.3" (33.78 cm) DELL XPS 13 Ultrabook
13.3" (33.78 cm) DELL XPS 13 Ultrabook, двуядрен Intel® Core™ i7 2637M 1.7/2.8GHz, HD LED Display (mini DisplayPort),
4GB, 256GB SSD, 802.11n, bluetooth, camera, 6-клетъчна батерия, Windows7 Home Premium 64bit, 1.36kg, 5г.
http://obiavidnes.com/obiava/33367/133-3378-cm-dell-xps-13-ultrabook

Ремонт на покриви, хидроизолации, топлоизолации, вътрешни ремонти и строителство в цялата
страна.
Строителна фирма Рус–Булстрой ЕООД извършва:
- Строителство, ремонт и хидроизолация на всички видове покриви – мембрани, керемиди, ламарини, улуци, водосточни
тръби, воронки, бордове и комини, дървени конструкции, капандури, битумни керемиди.
- Саниране с автовишка, скеле или алпийски способ.
- Хидроизолация и топлоизолация на стени, основи, фундаменти, подземни съоръжения, мостове и виадукти.
- Строителни ремонти от всякакъв вид – зидане, мазилка, шпакловка, боядисване, фаянс и теракота.
- Почистване и извозване на отпадъците до сметище.
- Високо качество.
- Ниски цени.
- Многогодишна гаранция.
Фирмата разполага с високо квалифицирани специалисти с многогодишен опит. Те имат постоянна готовност да
приемат и изпълнят поръчки за строително-монтажни дейности във всяка точка на България и чужбина, по всяко време.
За повече информация, посетете сайта ни.
>> GSM : 0898 432 248
>> Телефон/ Факс : 082 860 401
>> Mail : rus_bulstroi@abv.bg
>> Сайт : http://rus-bulstroi.com
http://obiavidnes.com/obiava/33363/remont-na-pokrivi-hidroizolacii-toploizolacii-vytreshni-remonti-i-stroitelstvo

15.6" (39.62 cm) Toshiba C855-12T
15.6" (39.62 cm) Toshiba C855-12T, бял, двуядрен Celeron® B815 1.6GHz, HD Display (HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n,
bluetooth, camera, USB3.0, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/33362/156-3962-cm-toshiba-c855-12t
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15.6" (39.62 cm) Toshiba C855-149
15.6" (39.62 cm) Toshiba C855-149, бял, двуядрен Pentium® B960 2.2Ghz, HD Display & AMD HD 7610M 1GB (HDMI), 4GB,
640GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, no OS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/33358/156-3962-cm-toshiba-c855-149

15.6" (39.62 cm) Toshiba C855-148
15.6" (39.62 cm) Toshiba C855-148, бял, двуядрен Celeron® B815 1.6GHz, HD Display & AMD HD 7610M 1GB (HDMI), 4GB,
500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Windows 7 Home Premium, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/33353/156-3962-cm-toshiba-c855-148

15.6" (39.62 cm) Toshiba C855-12Z
15.6" (39.62 cm) Toshiba C855-12Z, черен, Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD Display & AMD HD 7610M 1GB (HDMI), 4GB,
640GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Free DOS, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/33348/156-3962-cm-toshiba-c855-12z

15.6" (39.62 cm) Toshiba L855-10R
15.6" (39.62 cm) Toshiba L855-10R, сребрист, Intel® Core™ i5 2450M 2.5GHz, HD Display & AMD HD 7670M 1GB DDR3
(HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, USB3.0, Windows7 Home Premium 64bit, 2.3kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/33344/156-3962-cm-toshiba-l855-10r

Mасажи в град София – 75 минути за 24 лв
Посетете Масажи София – http://masaji-sofia.com/ – и се насладете на многобройните видове масажи, които предлагаме.
Класически масаж(75 минути за 24лв.), източен масаж Сайонджи, бамбуков масаж, антистресов, антицелулитен и
спортен масаж и др. Нашият професионален масажист владее класическа масажна техника, съчетана с разнообразни
източни похвати и мотиви.
Адресът на Студиoто за масаж е: София, ж.к. Дружба 2, бл. 226, партер. Очакваме Ви!
http://obiavidnes.com/obiava/33303/masaji-v-grad-sofiya--75-minuti-za-24-lv

Зала за парти под наем!
Купони за малки и големи!
За рождени и именни дни, за годишнини – лични и служебни!
За тематични и не толкова партита!
За хора, които си търсят поводи за празнуване, а не разполагат със собствен терен!
Залата е с големина около 80 кв.м., разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Изгодно и удобно в центъра на София – бул. Дондуков 11!
За контакти:
Георги Мичев, тел.: 0878737805
e-mail: enter@zala1.com
http://zala1.com/
http://obiavidnes.com/obiava/33291/zala-za-parti-pod-naem

Конферентна зала под наем
Конферентна зала под наем на изгодна цена, подходяща за следните дейности:
• Организиране на конференции;
• Провеждане на семинари и обучения;
• Уъркшопи и работни срещи;
• Организиране на фирмени и частни партита и др.
Залата е с големина около 80 кв.м. разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Намира се в центъра на София, бул. Дондуков 11
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За повече информация, обадете се на тел.: 0878737805 Георги Мичев; e-mail: enter@zala1.com
или
http://zala1.com/zala-za-seminari/
http://obiavidnes.com/obiava/33290/konferentna-zala-pod-naem

Зала за танци под наем
Отдавам зала за почасово ползване на изгодна цена, подходяща за следните дейности:
• Тае бо, Аеробика;
• Танци;
• Бойни изкуства;
• Рождени дни.
Залата е с големина около 80 кв.м., разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Намира се в центъра на София бул. Дондуков 11.
За повече информация, обадете се
на тел.: 0878737805 Георги Мичев; e-mail: enter@zala1.com
http://zala1.сom/zala-za-tanci/

или

http://obiavidnes.com/obiava/33289/zala-za-tanci-pod-naem

НИСКИ ЦЕНИ Транспортни услуги, превози за София и страната до 1.8 тона. 0889/201919 или
0893/919772 Коректно обслужване
www.stancov-trans.alle.bg ПРЕДЛАГА ТОВАРЕН ТРАНСПОРТ в София . страната и ЕС с микробуси с обем до 14,5 куб.
метра и до 1,8 тона, дължина на товарната част до 4,5 метра.
Превоз на : холни гарнитури, шкафове, бяла-черна техника, дивани, матраци, дърва за огрев, строителни материали,
стоки, офис оборудване, машини, палета и др. От дома до вилата, от офиса до склада Вашите вещи ще бъдат превозени
бързо и внимателно до посочено от Вас място.Фактура по ДДС за фирми.
БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН
http://obiavidnes.com/obiava/33288/niski-ceni-transportni-uslugi-prevozi-za-sofiya-i-stranata-do-18-tona-0889201

купувам машина за поцинковани кофи
купувам машина за поцинковани кофи
http://obiavidnes.com/obiava/33285/kupuvam-mashina-za-pocinkovani-kofi

ПОДМЯНА на щрангове, други ВиК услуги
Смяна на хоризонтални и вертикални щрангове:
- качествени материали
- изпълнение в срок от 1 работен ден за 1 жилищен вход
- възможност за отложено плащане без оскъпяване
- гаранция - 7 години
Ремонт и изграждане на парни инсталации, канализация.
Нашите специалисти извършват безплатен оглед и консултация в удобно за Вас време!
www.elitinjenering
0887/ 987 400
02/ 927 23 23
Найден Ганджуров
http://obiavidnes.com/obiava/33278/podmyana-na-shtrangove-drugi-vik-uslugi

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.
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2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.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/33268/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/33267/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН - ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
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проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33265/detektivska-agenciya-hameleon---profesionalni-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АНАГРАМА - 24 ЧАСА ДЕТЕКТИВСКИ УСЛУГИ
Това , което другите не могат , ние го правим !!!
Детективска агенция Анаграма24 часа професионални детективски услуги,
при гарантирана анонимност
и цени по договаряне .
За контакти :
GSM : 0882741329 ,
e-mail : android_as@abv.bg,
http://anagrama.ovo.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33264/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
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Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33263/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni

Детективска агенция АЯКС - За нас няма нищо невъзможно!!!!!
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.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/33261/detektivska-agenciya-ayaks---za-nas-nyama-nishto-nevyzmojno

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
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
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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/33260/detektivska-agenciya-ayaksrealnoto-reshenie

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/33259/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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
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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/33258/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

15.6" (39.62 cm) Lenovo V570 59312363
15.6" (39.62 cm) Lenovo V570 59312363, черен, Intel™ Core i5 2430M 2.4GHz, HD LED Display & GeForce GT 525M 2GB
DDR3 (HDMI), 6GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, Free DOS, 2.6kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/33243/156-3962-cm-lenovo-v570-59312363

Phytocode-разнообразие от козметични продукти
Phytocode е българска марка козметика, която предлага лосион за почистване на грим, овлажняващ гел за тяло, крем за
защита от стареене, почистващ и хидратиращ тоник, козметични комплекти за дами 20+, 35+ и 45+, както и много
други.
http://phytocode.net
http://obiavidnes.com/obiava/33228/phytocode-raznoobrazie-ot-kozmetichni-produkti

Купува коли за скрап/бракуване/ на място за София,
Купува коли,бусове и други за скрап,издава документи веднага за КАТ и данъчно,плаща на място,собствен транспорт, с
възможност в деня,тел. 02/9465436 ,02/4410524,0887901663 ,0898980369 и 0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/33219/kupuva-koli-za-skrapbrakuvane-na-myasto-za-sofiya

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/33209/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup

Монетен двор ЕАД изработва продукти- значки, медали, ордени, почетни и отличителни знаци
Монетен двор ЕАД предлага на Вашето внимание богат асортимент от изделия по поръчка- значки, медали, ордени,
почетни и отличителни знаци, плакети, огърлици, печати. Работи с екип от квалифицирани специалисти и гарантира
качество на продуктите. Заповядайте при нас!
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МОНЕТЕН ДВОР ЕАД
София 1528
Гара Искър
ул. 5006 №6
Продажби и реклама тел.:
02 807 18 67
Електронна поща: mint@spnet.net
http://mint.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33205/moneten-dvor-ead-izrabotva-produkti--znachki-medali-ordeni-pochetni-i-otlichitel

Ер Брайт ООД предлага въздушен транспорт на всички видове товари
Ер Брайт е българската карго авиокомпания, занимаваща се с транспорт на специлализирана продукция по въздух.
Предлагаме летищно обслужване и зареждане с гориво на всички български международни летища. „Ер Брайт” ООД
работи като брокер с почти всички видове карго самолети. Извършва полети по следните направления: Европа, Близкия
Изток, Африка, някои райони на Азия.
Tel:029488651
http://www.air-bright.com
12 Prodan Tarakchiev Str.
Sofia Airport ( Eurogate Business Center)
Sofia 1592, Bulgaria
http://obiavidnes.com/obiava/33199/er-brayt-ood--predlaga-vyzdushen-transport-na-vsichki-vidove-tovari

Майски празници в Истанбул с „Партнер Травел”
Вие желаете да разгледате Мегаполиса Истанбул?
Доверете се на "Партнер Травел" и подарете на Вас и Вашите близки едно невероятно преживяване:Екскурзия за
Майските празници в Истанбул 23-27.05.2012г.
Предлагаме Ви промоционална цена,за която ще получите:Транспорт с лицензиран автобус,Екскурзовод,Медицинска
застраховка,Три нощувки със закуски,Безплатна Обзорна обиколка на Истанбул-Европейска и Азиатска част, Посещение
на Синята джамия,Подарък-Екскурзия до Принцови острови,Посещение на най-големият МОЛ на Балканите и още...
Разгледайте програмата в сайта ни www.partnertravel-bg.com.
Не се колебайте, доверете ни се още днес.
Очакваме Ви в офиса на фирмата ни в гр.Пловдив,ул.Патриарх Евтимий15,032/620063,0879629063.
Не е нужно да казваме много,просто елате с нас и вижте,за да останете очаровани.
http://obiavidnes.com/obiava/33198/mayski-praznici-v-istanbul-s-partner-travel

Изгодни оферти за Почивка в Турция
Лятото наближава и желаете да почивате изгодно?
Доверете се на “Партнер Травел” и планирайте отпуската си.Ние ще Ви предложим най-добри цени в известните Турски
курорти Айвалък,Бодрум,Кушадасъ,Мармарис и Анталия.Те омагьосват с природна красота,а пясъчните плажове
привличат с невероятна атмосфера за отдих.
За поредна година изготвихме по-ниски цени при ранно записване.Пакетната цена включва:Транспорт с автобус или
самолет,Медицинска застраховка,Екскурзовод,Седем нощувки и много допълнителни Екскурзии.
Всички хотели може да разгледате в сайтта ни www.partnertravel-bg.com.
Подарете на Вас и Вашите близки една невероятна почивка.Доверете ни се.Ние създаваме красиви спомени за цял живот.
Офис в гр.Пловдив,ул.Патриарх Евтимий №15,032620063,0879629063.
Не е нужно да казваме много неща,просто елате с нас и вижте,за да останете очаровани.
http://obiavidnes.com/obiava/33197/izgodni-oferti-za-pochivka-v-turciya

Предлагаме всички видове изделия от текстил
Ние произвеждаме униформи, работно облекло, рекламни и плажни чадъри, шалтета за шезлонги, калъфи за столове,
покривки за маси, рекламни тениски и шапки и други текстилни изделия.Изработваме изделията по поръчка с голям избор
от материи и цветове.Всичко за вашия плаж, плажно заведение и градина! За повече информация относно продуктите
ни, заповядайте в нашия фирмен сайт www.workworld.eu

Страница 17/51

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.05.2012

http://obiavidnes.com/obiava/33194/predlagame-vsichki-vidove-izdeliya-ot-tekstil

Ипотечни Кредити до 200000 за София и Перник
Финансова Институция Отпуска Заем Срещу Ипотека до 200 000 лв.
Бързи Ипотечен кредит от 5000 до 200 000лв.
С ипотека на недвижим имот.
Без такса за оценка на имота.
Без доказване на доходи.
Без такса управление на кредита.
Без промяна на лихвените условия.
Погасяване на заема предсрочно без наказателна лихва.
Срок за погасяване от 1м до 60м.
Усвояване до 3 дни.
За градовете София и Перник.
Разплащанията се извършват по банков път.
Тел: 0877 99 99 60
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33191/ipotechni-krediti-do-200000-za-sofiya-i-pernik

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи пари
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/24920/byrzi__krediti__do__1000_lv

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи пари
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33190/byrzi--krediti--do--1000-lv

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи пари
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33189/byrzi--krediti--do--1000-lv
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Директен вносител на блиндирани врати предлага дистрибуторство
Фирма Еслайн арк Еоод Гр.София набира дистибутори за новата си колекция Класик,Ekoparkdoor. САМО СЕГА,ЦЕНИ
ЗАПОЧВАЩИ ОТ 350 ЛВ!Вратите които предлагаме на нашите дистрибутори са с топло и шумо изолация, патронте
изцяло са бронирани против разбиване, каучуково уплътнение от двете срани (на касата и на крилото),двойни первази,6
броя пасивни шипове.Всички метални части са изработени от метал с дебелина 1,2 мм,MDF ламинирано покритие
.Вратите могат да се отварят навътре и навънка по желание на клиента.Гаранция-1 година.Бързи доставки в цялата
страна. За повече информация посетете ни на адрес Гр.София,ул."Мюнхен" 14 тел.за връзка 0897344812
http://obiavidnes.com/obiava/33188/direkten-vnositel-na-blindirani-vrati-predlaga-distributorstvo

Gigabyte P55A-UD3
Gigabyte P55A-UD3, P55, LGA1156, DDR3 @ 2200MHz, 2xPCI-E(CF), SB7.1, Lan1000, SATA RAID 0,1,5,10, 2xSATA 6Gb/s
RAID 0,1, 2xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/33175/gigabyte-p55a-ud3

ПРОФЕСИОНАЛЕН МАСАЖ С С ДОЗА ЕРОТИКА 0887369811
ПЕРФЕКТЕН МАСАЖ С ЕРОТИЧЕН РЕЛАКС И ОСВОБОЖДАВАНЕ-ЕДНО ЧУДЕСНО НАЧАЛО ИЛИ РЕЛАКСИРАЩ
ФИНАЛ НА ДЕНЯ В КОМПАНИЯ С ЧАРОВНА И ДОБРЕ СЛОЖЕНА ДАМА НА 36г.-ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ВЪЛШЕБНИТЕ
МИ РЪЦЕ,11-21ч.
http://obiavidnes.com/obiava/33166/profesionalen-masaj-s-s-doza-erotika-0887369811

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА ВЪЛШЕБНИТЕ МИ РЪЦЕ 0887369811
36г.ПРОФЕСИОНАЛНА МАСАЖИСТКА С УДОВОЛСТВИЕ ЩЕ ВИ
ПРЕДЛОЖИ- ПЕРФЕКТЕН МАСАЖ В СЪЧЕТАНИЕ С
АРОМАТЕРАПИЯ-ЧУДЕСНО СРЕДСТВО ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА
СТРЕСА И ЗАРЕЖДАНЕ С ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕМОЦИИ-ДОВЕРЕТЕ
СЕ НА ВЪЛШЕБНИТЕ И РЪЦЕ,11-21ч.
http://obiavidnes.com/obiava/33164/doverete-se-na-vylshebnite-mi-ryce-0887369811

Продавам торсиони за заден мост на Рено Рапид, Експрес и Рено19
Еднa преднa носеща и две задни стабилизиращи торсионни щанги със средната шлицова муфа, заедно с двете носещи
шлицови пети за заден мост на Рено Рапид, Рено Експрес и Рено 19. Цена - 110 лв.При ремонта на задния мост, в сервиза
задължително сменят сайлентовите втулки на шарнирите с нови.По желание на клиента при монтажа завъртат
торсионите с два шлица така че, задницата на автомобила се вдига с около 30 см.Цената на втулките и работата за
ремонт е около 80 лв.,и за около 190 лв. с тунинга моста става чисто нов. Казанлък: 0899613708 / 0896035001
http://obiavidnes.com/obiava/33162/prodavam-torsioni-za-zaden-most-na-reno-rapid-ekspres-i-reno19

За всеки дом! СТОКИ ЗА ЗДРАВЕ, ДОМ И ОФИС **над 60 стоки
СТОКИ ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ, ДОМ, ОФИС И СЕМЕЙСТВО
(на приемливи супер ниски цени на дребно и на едро)
** ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ от 10 до 30% ; вносен, легален уред; обслужва ел.уреди до 19 кW ; цена от 65 лв. на 29 лв.;
гаранция 1 г.
** ПАРОЧИСТАЧКА Стийм Моп Х5 последен модел с пароструйка; 5 уреда в 1; тегло 2,5 кг.; приставка за миене на
прозорци; с пара до 110оС почиства всякакви повърхности и подови настилки; цена от 240 на 139 лв.; гаранция 1 г.
** УРЕД ЗА ПРОГОНВАНЕ НА ХЛЕБАРКИ чрез електромагнитни излъчвания, включва се в контакт; цена 29 лв.;
гаранция 1 г.
** УЛТРАЗВУКОВА ПЕРАЛНЯ „Volcano Silver”, джобен формат: 70х100х15 мм; 240 грама; до 2 кг. пране; изпира за
50-60 мин. безплатно, мощност 4W; практична за командировка, почивка на море, за вилата и др. цена 69 лв.; гаранция 1
г.
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** ВИБРОПЕРАЛНЯ „VOLCANO TURBO WASH”; сферична форма Ф86 мм, тегло 450 гр. и мощност 10 W, т.е. ПЕРЕ
БЕЗПЛАТНО; цена: 78 лв.; не се продава по магазините, а се предлага само чрез дистрибуторската мрежа на фирма
„Green Master”; гаранция 1 г.
** АЛАРМЕНА СИСТЕМА 110 dB с кодов табулатор срещу кражби в жилища, магазини, офиси, складове и др.; цена 29
лв.; гаранция 1 г.
** АЛАРМА на ключодържател срещу кражби, загубване на дете, или домашен любимец, забравяне на лични вещи и др.;
цена 38 лв.
** КОМПРЕСОР ЗА БОЯДИСВАНЕ „PAINT ZOOM”; по ТV се рекламира за 139,90 лв.; цена 98 лв.; спестявате 42 лв.!;
гаранция 1 г.
** ГРИВНИ “POWER BALANCE” на НАСА- САЩ; размери: 17,5, 19 и 20,5 см.; цветове; бяло, черно, безцветно и др.; цена
19 лв.
** ТЪРГОВСКА ВЕЗНА ценоизчисляваща до 40 кг., точност 5 гр. с три дисплея от двете страни, цена 98 лв.
** ДОМАШНА ВЕЗНА до 5 кг. с точност до 1 гр.; захранване с батерии; цена 29 лв.; адаптор за ел.мрежа 7 лв.
** ЕЛЕКТРОННО КАНТАРЧЕ до 40 кг. и точност до 10 гр.; четириразряден дисплей; размери: 165х75х25 мм; тегло 120
гр.; цена 15 лв.
** АТРАКЦИОННА ВОДНА ТОПКА-БАЛОН Ф2,10 м “Zorb”- Китай; печеливш бизнес, за 5-10 мин. печалба 5-10 лв.;цена
580 лв.; помпа 100 лв.
** ПРИСТАВКА ЗА ЧЕШМА С ОЦВЕТЯВАНЕ НА ВОДАТА в синьо и червено, според температурата до и над 350С, цена
18 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: МАГНИТНИ НАКОЛЕНКИ на д-р Ливайн срещу болки в коляното, супер цена с намаление от 60 лв. на 28 лв.;
гаранция 1 г.
** Здраве: МАГНИТЕН МАСАЖОР ЗА ГРЪБ на д-р Ливайн срещу болки в гърба и кръста; супер цена от 60 лв. на 28 лв.;
гаранция 1 г.
** Здраве: НОВ УРЕД ЗА СРЕБЪРНА ВОДА "Volcano Dr. Silver 101+" на НАСА–САЩ за 20 000 литра с матрици на 101
лечебни растения; СПЕСТЯВАТЕ над 2500 лв.; в аптеките 1 л. е над 30 лв.; цена на уреда 78 лв.; гаранция 1 г.; старият
уред за 69 лв. вече не се произвежда.
** Здраве: КОСМОДИСК оригинал; по телевизията се рекламира за 129 лв.; супер намаление 63%; шокова цена 48 лв.;
гаранция 1 г.
** Здраве: ТУРМАЛИНОВ ЛЕЧЕБЕН КОЛАН; облегчава болките в гръбнака и кръста, супер намаление от 84 лв. на 48 лв.
**Здраве: ТИТАНОВ ЛЕЧЕБЕН КОЛАН; облегчава болките в гръбнака и кръста, супер намаление от 150 лв. на 48 лв.
** Здраве: ЛЕЧЕБНИ ЕНЕРГИЙНИ NRG карти – САЩ за 51 най-разпространени заболявания; цена от 50 лв. на 29 лв.;
гаранция 1 г.
** Здраве: СИСТЕМА ЗА ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИТЕ „WHITELIGHT”- САЩ при домашни условия; цена 29 лв.
** Здраве: ЗАЩИТНИ СТИКЕРИ за GSM златни 24 карата блокиращи 99,99% от вредните електромагнитни излъчвания,
29 лв.
** Здраве: АНТИРАДИАЦИОНЕН СТИКЕР за GSM “Wave Guard”; поглъщащ 99% от вредните електромагнитни
излъчвания; цена 9, 90 лв.
** Здраве: АНТИЦЕЛУЛИТЕН мини, РЪЧЕН ВИБРОМАСАЖОР “MIMO” с три батерии;; цена 19 лв.; адаптор за ток 7
лв.; гаранция 1 г.
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** Здраве: АНТИЦЕЛУЛИТЕН ВИБРОМАСАЖОР “Manipol Bodi”; по телевизията се рекламира за 99 лв.; супер цена 58
лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: МЕДИЦИНСКИ ЛЕЧЕБНИ МАГНИТНИ ГРИВНИ на фирма "Viktoria Bells”; над 30 вида; цена от 73 лв. до 145
лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: ОТКАЖИ ПУШЕНЕТО С Е-ЦИГАРА – Китай; цени: 12 лв. /само Е-цигара/, 29 лв. с 10 филтъра и 3 вида
зареждащи; с 2 Е-цигари – 39 лв.; филтри 0,80 лв./бр.; зареждащи- 6 лв./бр.; никотинова течност- 12 лв.; батерии 6 лв.;
атомизатори /нагреватели/ 4 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: ДЕТОКСИКАТОРИ за водно-йонна терапия за детоксикация на организма; в СПА центрове процедурата е
15-30 лв.; цена: 299 лв.
** Здраве: ЦЕЛУТРОНИ за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ на организма (2 уреда в 1); цена 590 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: АПАРАТ за ПРЕМАХВАНЕ на БОЛКИТЕ в ГЪРБА и при «ошипяване» (спондилоза), артрити, дископатии и др.;
цена 290 лв.
** Здраве: УРЕД ЗА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПИЯ НА ОРГАНИЗМА– Китай; цена 290 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: ЕЛЕКТРОИМПУЛСЕН МАСАЖОР ЗА ФИЗИОТЕРАПИЯ "АШИ"- Китай; лекува високо кръвно, главоболие,
астма, гастрит, артрит и др.; 7 метода на терапия, 15 нива на интензивност и 2 електроимпулсни самозалепващи
електрода; цена 38 лв.
** Здраве: СИЛИКОНОВА ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена 18 лв.
** Здраве: МАСАЖИРАЩИ АКУПУНКТУРНИ ОЧИЛА- Китай; цена 38 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: ОЗОНАТОР ЗА ВЪЗДУХ, ВОДА, ХРАНИ и др.; цена 168 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: УРЕД „VOLCANO ZAPPER” за лекуване на множество заболявания; цена 129 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: ДИАГНОСТИЧЕН КОМПЛЕКСЕН АПАРАТ по човешката длан- Китай; цена 380 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: ПЛАСТИРИ ЗА ДЕТОКСИКАЦИЯ НА ТЯЛОТО; алтернатива на детоксикаторите; цена 1,50 лв./бр.
** Здраве: УРЕД ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА”D-r Silver УНИВЕРСАЛ” за 60 000 литра сребърна вода; в
аптеките 100 грама сребърна вода е с цена над 3 лв.; цена на уреда 129 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: ЕПИЛАТОР ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ОКОСМЯВАНИЯТА по тялото; с ел.захранване; цена 38 лв.; гаранция 1 г.
** РОЛКИ ЗА КОСА Magic Leveragе за привлекателни къдрици на дамски прически; 18 ролки; супер цена 18 лв.
** АДАПТОР (АНТЕНА) за безплатно прихващане на Интернет от разстояние 2-3 км.; супер цена 58 лв.; гаранция 1 г.
** РАДАР-ДЕТЕКТОР Super Ka Plus засича радарите и пътните камери на КАТ от разстояние 1,0-2,5 км.; шокова цена 98
лв.; гаранция 1 г.
** ГОРИВОСПЕСТИТЕЛ 10-30% „Нео Сокет”- Япония, за икономия на всякакъв вид гориво и МПС при 12V на запалката;
цена 27 лв.
** ЗАЛИЧИТЕЛ НА ДРАСКОТИНИ „FIX IT PRO”- САЩ за автомобили, независимо от цвета; цена 9,90 лв.
** АЛКОХОЛЕН ЦИФРОВ ТЕСТЕР тип “Дрегер” с часовник-будилник и термометър; обхват до 1, 9 промила; точност
0, 01%; размери: 37х100х17 мм; тегло 90 гр.; цена 29 лв.; гаранция 1 г.
** СОЛАРЕН АНТИРАДАР-детектор- Япония, (пасивен); засича от 6-8 км.; автоматично включване и изключване; цена
198 лв.
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** GPS АВТОНАВИГАТОР “NAVITECH-601” за шофьори; карти на 400 селища у нас; цена 198 лв.; гаранция 1 г.
** ТРАКЕР GSM/GPRS /GPS за откриване на откраднати коли, стоки, вещи и др. чрез сателитна връзка и GSM; цена 198
лв.
** ПАРКТРОНИК ЗА ПАРКИРАНЕ НА МПС на заден ход; 4 сенсора на задната броня и дисплей за разстоянието; цена
49 лв.
** ЛОДКА САМОСВАЛ ЗА ЗАХРАНКА на рибата с дистанционно управление до 500 м; цена 290 лв.; гаранция 1 г.
** РИБОЛОВЕН дистанционен СОНАР; визуален дисплей за наличието на риба; цена 128 лв.; гаранция 1 г.
** Мини МИКРОФОН ЗА ПОДСЛУШВАНЕ (тип “Бръмбар”) със SIM карта чрез GSM; цена 98 лв.; гаранция 1 г.
** ДЕТЕКТОР ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФАЛШИВИ БАНКНОТИ; резервни лампи 4 лв.; цена 18 лв.
** ЕЛЕКТРОШОКОВА САМОЗАЩИТА във вид на GSM, зашеметява нападателя за няколко минути.; цена 38 лв.; гаранция
1 г.
** ЗАГЛУШИТЕЛНИ КАЛЪФКИ ЗА GSM /вместо да се изключва и включва мобифона/ ; размери 140х95 мм; цена 14 лв.
** БИОЕНЕРГЕТИЧЕН МЕДАЛЬОН „ELIXIR” за здраве, щастие, благополучие и др.; цена 79 лв.; гаранция 1 г.
** ДЕКАРБОНИЗАТОР ЗА ПЕРАЛНИ, замества праха “Калгон”; срок вечен; цена 29 лв.; гаранция 1 г.
** ВРЪЗКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; цени на едро 0,20-0,40 лв./чф.;
** СТЕЛКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; с 5 стелки се обхващат 13 номера (от №34 до №46);
цени на едро: летни стелки: 0,30-0,45 лв./чф.; зимни: 0,55-1,70 лв./чф. /вълнени, дебели стелки/
** ШНУРОВЕ и МАТЕРИАЛИ за МАРТЕНИЦИ; гранчета (челета) по 50 м; 160 вида; 9 дебелини; цени на едро:
0,025-0,055 лв./м; (50 м гранче: 1,25-2,75 лв.); мартеници-гривни пакетирани с 2 мънисти 0,12 лв./бр.
** ЕЛЕКТРОНЕН НАШИЙНИК ЗА ДРЕСУРА НА КУЧЕТА; 2 вида вибрации; дистанционно с обхват до 100 м; цена 58 лв.;
гаранция 1 г.
** РЕКЛАМНО LED СВЕТЛИННО-МИГАЩО ТАБЛО; писане и изтриване на текст и рисунки с многоцветни маркери;
цена 198 лв.
** КРАЧКОМЕР за измерване броя на направените крачки при разходка, цена 3,80 лв.
** СТАНЕТЕ ДИСТРИБУТОРИ на фирма "Green Master", по-известна като "VOLCANO", независимо къде живеете;
продажба над 450 стоки (виж сайта на фирмата: www.green-master.eu и на магазина; www.greenmasterbg.com) печалба
30-50% /от разлика в цените: едро-дребно/ и месечни премии; фирмата има представители в над 30 селища в страната, в
т.ч. във всички бивши окръжни градове, на които се дават заявките и стоките се получават без да се плаща куриерска
такса; само срещу такса 10 лв. получавате дистрибуторска карта, комплект каталози и ценоразписи; подарък фирмена
химикалка; ежемесечни промоции, рекламни материали и др.; в началото на всеки месец промоции за някой стоки при
печалба до 50%; стоките не се продават в магазините, а се разпространяват само чрез дистрибуторската мрежа в
цялата страна.
За да се регистрирате като дистрибутор трябва да ни съобщите следните данни: трите имена, адрес, телефон и ЕГН,
или дата на раждане и еднократно само при регистрацията закупувате по Ваш избор на стока/и по цени на едро над 55
лв. Материалите и избраната стока/и Ви се изпращат по куриер с наложен платеж на посочения от Вас адрес и се
получава на следващия ден.
Подробна информация за горните стоки със снимки вижте в Интернет в онлайн електронните магазини посочени в
края на листовката.
За горепосочените стоки цените са на дребно. Тези стоки се предлагат и на цени на едро със супер намаление от -50 до
-80% в зависимост от закупеното количество.
ПОКУПКИ
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СОФИЯ, пазар "Борово" павилион №12; (срещу входа на супермаркет “Европа”)
или изпращане по куриер на фирма „Еконт Експрес” с наложен платеж и получаване на
следващия ден, а в селищата без офис на фирмата- до 3 дни.
ЗАБЕЛЕЖКА: При поръчка чрез онлайн магазините посочени в края куриерската такса се
намалява с -20%!
Транспорт до пазара „Борово”: тролейбуси №2 и №9 /последна спирка/ и автобус №204
/предпоследна спирка/.
КОНТАКТИ И ПОРЪЧКИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974; albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ
www.albo-bg.com; www.albobg.com; www.albo-bg.info
http://obiavidnes.com/obiava/33158/za-vseki-dom-stoki-za-zdrave-dom-i-ofis-nad-60-stoki

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/33150/wwwshperplateu---shperplat-hidrofoben-vodoustoychiv--mip-grup

Аргос ЕООД
TERGAN ® е знак за качество, знак за елегантност и стил. Можете да закупите най-новите ни модели, обувки, чанти и
аксесоари от магазина ни в МОЛ Варна и от нашия интернет магазин http://store.tergan.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33149/argos-eood

счетоводни услуги
Счетводни услуги на фирми и частни лица. ДДС декларации, НАП и НОИ. Годишен отчет.
тел.0879454458 Станойчева
http://obiavidnes.com/obiava/33146/schetovodni-uslugi

Сайт за обяви Imotifree.bg – място за вашите имоти
Най-доброто място, където можете да публикувате вашите обяви на имоти от цялата страна е новия сайт
Imotifree.bg. Пестите пари и време, предлагайки имоти без посредник и без комисионна. Можете да разчитате от
началото до края на сделката на професионално юридическо и техническо обслужване от нашите консултанти.
http://obiavidnes.com/obiava/33143/sayt-za-obyavi-imotifreebg--myasto-za-vashite-imoti

Курс "Родители с деца"
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Курсът е насочен към родителите, които искат да опознаят по-добре своето дете. Основната идея е че заедно ще
работите в екип и ще правите нещо забавно и отпускащо. Курсът е новост и цели детето и родителите да се
забавляват, да се научат да работят заедно, да се доверяват един на друг и да бъдат още по - сплотени. Най - хубавите
мигове за едно дете са тези прекарани с близките му - подарете му незабравими моменти, забавни и интересни часове и
красиви творби направени от вас – заедно!
АДРЕС: гр. София, ул. "Шандор Петьофи" № 33, етаж 2
Телефони:0244 44 648; 0883 300 414
www.artdeiv.com
email: office@artdeiv.com
http://obiavidnes.com/obiava/33142/kurs-roditeli-s-deca

Музикална живопис
Отпуснете се и усетете силата на мелодията, създайте форми и ги засипете с цветове. Урокът е в две части като
първата е запознаване с теория и значение на цветовете, а втората е да нарисувате музиката. Чрез този курс ще
опознаете себе си и ще се оставите на емоциите. По този начин ще се отпуснете и ще се освободите от всички
отрицателни мисли и емоции.
АДРЕС: гр. София, ул. "Шандор Петьофи" № 33, етаж 2
Телефони:0244 44 648; 0883 300 414
www.artdeiv.com
email: office@artdeiv.com
В цената се включват 1 посещение проведено в 2 астрономически часа; материалите за работа - кадастрон, бои, четки и
други, т.е. не е нужно да закупувате и носите допълнителни материали.
http://obiavidnes.com/obiava/33140/muzikalna-jivopis

Уроци по рисуване за деца
Всяко дете има нужда да покаже своя свят, мечти и желания. Най-добрият начин е чрез рисуване. Детето открива и
показва света чрез рисунката. Целта на курса е детето Ви да се научи да изразява себе си. Детското въображение е
красиво и без граници, точно заради това на всяко дете ще бъде обърнато индивидуално внимание. Стремя се да не
налагам граници и правила, като целта е детето да се научи да бъде самостоятелно и да не се бои от това да покаже
индивидуалността и таланта си.
АДРЕС: гр. София, ул. "Шандор Петьофи" № 33, етаж 2
Телефони:0244 44 648; 0883 300 414
www.artdeiv.com
email: office@artdeiv.com
В цената се включват 4-ри посещения в неделя по 2 астрономически часа; материалите за работа - кадастрон, бои,
четки и други, т.е. не е нужно да закупувате и носите допълнителни материали.
http://obiavidnes.com/obiava/33139/uroci-po-risuvane-za-deca

НОВА група по 3D STUDIO MAX!!!
ИМАТЕ МАЛКО ВРЕМЕ ДА СЕ ЗАПИШЕТЕ! Лицензиран Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС предлага компютърно
обучение за начинаещи и напреднали – Специализирани компютърни курсове 3D STUDIO MAX.Предлагаме още и курсове
по Компютърна грамотност,WEB DESIGN, COREL DRAW, PHOTOSHOP, AUTO CAD,ARСHI CAD. Стремим се да
прилагаме индивидуален подход съчетан със съвременни методи на обучение. Нашата работа е съобразена с нуждите на
потребителите и с практиката, на която наблягаме в курсовете ни! Предлагаме обучение в групи и индивидуално
обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно за курсистите време – през деня, вечер или
събота и неделя. Курсистите получават записки и други учебни материали, за да преговарят уроците или да ги ползват за
справка. Онези, които не са учили английски, също успяват да научат необходимите думи, за да разбират компютърните
диалози. Работим с хора от всички възрасти. Нашите курсове са изградени изключително върху примери от практиката.
Предлагаме също и онлайн обучение, видео уроци и фирмено обучение. Правим също и консултантски услуги. След всяко
завършено ниво на обучение центъра издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания. И запомнете:
предлагаме качествено обучение с висока ефективност. За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара
Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски
центрове./; тел.042/605363; 0895/62-24-70 interalliance_stz@abv.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/33137/nova-grupa-po-3d-studio-max

НОВИ ГРУПИ по РУСКИ ЕЗИК I-во и II-ро ниво!
ИЗБЕРЕТЕ КАЧЕСТВОТО! Искате да научите езика?Желаете преподавателите да са професионалисти?Търсите
достъпни цени? Тогава заповядайте при нас!Все още не е късно да се запишете! ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с
дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.При нас работят квалифицирани и
опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език. Сформираме малки групи (5-7
курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за обучение са разработени по критериите и
стандартите на новата европейска езикова рамка. Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно
изготвен за Вас график. Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната
кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33136/novi-grupi-po-ruski-ezik-i-vo-i-ii-ro-nivo

НОВИ ГРУПИ по ФРЕНСКИ I-во и II-ро ниво!!!
С нас ще научите езикът по-лесно,по-качествено,по най-успешните и нови системи на обучение и с най-добрите
професионалисти! Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет.
Предлагаме Ви изучаване на ФРЕНСКИ език от I-во до III-то ниво в 80уч.ч.всяко. Малки групи.При нас работят
квалифицирани и опитни филолози.Предлагаме и индивидуално обучение. В края на всяко ниво се полага тест.След това
получавате сертификат за придобитите знания. СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО! За повече информация
заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ
ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/33135/novi-grupi-po-frenski-i-vo-i-ii-ro-nivo

НОВА ГРУПА по ГРЪЦКИ за НАЧИНАЕЩИ!!!
НАУЧЕТЕ ЛЕСНО С НАС! Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с дългогодишен опит и утвърден
авторитет. Предлагаме Ви изучаване на Гръцки език от I-во до III-то ниво в 80уч.ч.всяко. Малки групи.При нас работят
квалифицирани и опитни филолози.Предлагаме и индивидуално обучение. В края на всяко ниво се полага тест.След това
получавате сертификат за придобитите знания. СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО! За повече информация
заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ
ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/33133/nova-grupa-po-grycki-za-nachinaeshti

НОВА ГРУПА по ТУРСКИ ЕЗИК за НАЧИНАЕЩИ!!!
Да знаеш много езици, значи да имаш много ключове за една врата!!! Интер Алианс-ние сме професионален езиков център
с дългогодишен опит и утвърден авторитет. Предлагаме Ви изучаване на Турски език 1-во и 2-ро ниво в 80уч.ч.всяко.
Малки групи.При нас работят квалифицирани и опитни филолози.Предлагаме и индивидуално обучение. В края на всяко
ниво се полага тест.След това получавате сертификат за придобитите знания. СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ
НАЙ-ДОБРОТО! За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б,
ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622
470 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/33132/nova-grupa-po-turski-ezik-za-nachinaeshti

НОВИ групи по НЕМСКИ и АНГЛИЙСКИ език!!!
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗНАНИЯ,ОТЛИЧНО ПРЕПОДАВАНЕ,ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН
КУРС,ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПРОФЕСИОНАЛИСТИ! ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и
утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.Предлагаме ви обучение по Английски език от 1-во до 5-то
ниво и Немски език от 1-во до 3-то ниво в 100уч.ч.,всяко.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по
най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел
по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за обучение са разработени по критериите и стандартите на
новата европейска езикова рамка. Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
ЗАПИШЕТЕ ВАС И ВАШ ПРИЯТЕЛ/И И ВЗЕМЕТЕ СВОИТЕ ОТСТЪПКИ!!!ОТСТЪПКИ И ЗА СТУДЕНТИ,БЕЗРАБОТНИ
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И ПЕНСИОНЕРИ,ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ,КАКТО И ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ВСЯКО СЛЕДВАЩО НИВО! Заповядайте на
адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у
новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/33131/novi-grupi-po-nemski-i-angliyski-ezik

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ- ИВАН ИВАНОВ-ИЗНЕВЯРАТА и .....
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/33127/chasten-detektiv--ivan-ivanov-iznevyarata-i-

Детективска агенция Инкогнито-Частни Детективи-Бургас
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио и видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
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http://obiavidnes.com/obiava/33126/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-burgas

ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ- ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ФОКС -0888400413
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на "Детективска Колегия"
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/33125/chasten--detektiv--detektivska--agenciya--foks--0888400413

Продава се
Къща с дворно място-5000 кв.м.Намира се на 4 км. от гр. Шабла и 12 км. от морската ивица.Необитаема.Регулация,ток,
вода и телефон.Цена-70 000 лв.
http://obiavidnes.com/obiava/33124/prodava-se

Детективска Агенция Фокс-Детективски Услуги- За Цялата Страна
Частен детектив-Детективска агенция ФоксИзвършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери,
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемоста да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на "Детективска Колегия"
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Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/33123/detektivska-agenciya-foks-detektivski-uslugi--za-cyalata-strana

РАК ООД
Фирма Рак ООД е специализирана в търговията и вноса на автоелектроника. Продуктовата гама на компанията включва
Bluetooth устройства, радарни детектори на марките Kiyo, Cobra, Snooper, Beltronics, Escort, както и такива с вграден
GPS, сигнализиращи за наличието на стационарни спийд камери, различни модели парктроници – само със задни или с
предни и задни датчици, само със звук или със звук и диспей.http://www.myauto.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33122/rak-ood

Масажна- 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/33118/masajna--sedalka

ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
ВОДОНАГРЯВАЩА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ
Проточни електрически смесителни батерии - това са водонагреватели с мигновено действие,
загряващи протичащата вода до 30-60 градуса в рамките от 3 до 5 секунди.
Водонагряващите смесителни батерии са високоефективни малогабаритни уреди,
които осигуряват топла вода за битови нужди с желаната от потребителя температура.
Те заместват напълно акумулиращите водонагреватели, които са с голям водосъдържател
за съхранение на предварително затоплената вода и големи размери.
Проточните бойлери, вградени в смесителни батерии са подходящи както за дома,
офиса, заведението, двора, лятната градина, така и за всяко друго място,
до което има осигурен достъп на студена вода и ел. захранване.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
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http://obiavidnes.com/obiava/33117/vodonagryavashta-smesitelna-bateriya

Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Електрическа подочистачка Twister Sweeper
Twister Sweeper е универсална триъгълна подочистачка за бързо почистване на Вашия дом.
С модерната му триъгълна форма с почистващи четки Twister Sweeper ще е Вашия пръв помощник,
когато нямате време да чистите с прахосмукачка всеки ден и да опъвате така досадните кабели.
Ултра лека, супер маневрена и многофункционална. Триъгълна подочистачка със спираловидни четки,
въртящи се на 2000 оборота в минута и събираща отпадъците от 3 страни.
Пълна свобода на движение на 360 градуса. Чисти напред, назад, настрани, в кръг и дори на зиг-заг.
Лек, плосък и компактен. Twister Sweeper е идеалното решение за Вас.
Без колелца, а с 3 силиконови плъзгача, които го правят подходящ за използване и върху най-фините и скъпи подови
покрития.
Работи с акумулаторна батерия, което позволява пълна свобода на движение, без да се съобразявате с кабели!
Комплектът включва подочистачка и акумулаторна батерия / 7,2 V - NI -MH/.
0877540309
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/33116/elektricheska-podochistachka-twister-sweeper

Уроци по ФРЕНСКИ ЕЗИК за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по френски език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33115/uroci-po-frenski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

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
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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/33114/parochistachka-stiym-mop-x5

Обучение по италиански език за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по италиански език за изпита след осми клас.
Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за посещение на седмица.
Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http:// www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/33113/obuchenie-po-italianski-ezik-za-izpita-sled-8-klas

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
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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/33112/lodka-za-zahranka

Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Кенгуру Кийпър органайзер за дамска чанта
Подредете чантата си за секунди с Кenguru Кiipur:
Как ще ви помогне Кенгуру Кийпър?
събира над 70 предмета
модерен и стилен дизайн
получавате два различни размера, които можете да ползвате отделно или един в друг
подходящ за всеки тип чанта
за повече място в средата може да го обърнете с джобовете навън
смяната на чантите става за секунди
идеален подарък за всяка жена
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/33111/kenguru-kiypyr-organayzer-za-damska-chanta

ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ за изпита след 8 клас
Учебен център Орбис организира групова и индивидуална подготовка по италиански, френски, испански и английски език
за изпита след осми клас. Груповото обучение се провежда всяка събота с продължителност 6 учебни часа, цена 25 лв. за
посещение на седмица. Индивидуалното обучение е 10 лв. на учебен час в удобно за курсиста и преподавателя време.
Подготовката се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център "Орбис"
Ул. „Мизия” 19
Тел. 02/ 8438363 и 0898714456
http://obiavidnes.com/obiava/33110/ezikovo-obuchenie-za-izpita-sled-8-klas

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

Страница 31/51

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.05.2012

http://reflex-bg.net/
http://obiavidnes.com/obiava/33109/detektivska-agenciya-refleks-chasten-detektiv

Детективска агенция „ЕнДжей” -Доказване на изневяра
Детективска агенция „ЕнДжей” -Доказване на изневяра
Подозирате ,че партньора Ви изневерява?
• Потаен/а е с мобилния си телефон?
• Получава необичаен брой текстови съобщения?
• Прибира се по-късно от работа или е в командировка по-често от обичайното?
• Прекарва повече време на компютъра?
• Излиза с приятели/ки по-често и се прибира по-късно?
• Често Ви казва, че сте параноичен/а?
Как можем да помогнем?
Детективска агенция „ЕнДжей” може да Ви помогне за изясняването на подозренията Ви и да се успокоите - ние сме
специалисти в:
• Наблюдението
• Наблюдението на автомобили
• Компютърните умения
За повече информация вижте нашия сайт: http://www.detective-nj.com/
http://obiavidnes.com/obiava/33108/detektivska-agenciya-endjey--dokazvane-na-iznevyara

Детективска агенция “Стенк Секюрити” Частни детективи
Детективска агенция “Стенк Секюрити”. „Стенк Секюрити” е детективска агенция основана през 1998 г. Разполагаме с
отлични специалисти в областта на криминалистиката, боравене с всякъкъв вид специализирана техника. Агентите
работят съвместно с известни адвокати, психолози, психиатри и с всички държавни институции и неправителствени
организации, както и със средствата за масово осведомяване. Аналитичното звено разполага с ресурс за изготвяне на
специализирани анализи по фирмена сигурност. Издирвателното звено се занимава с издирване на хора, МПС, техника,
стоки, локализиране на длъжници и съвместна дейност със съдия изпълнители. Събиране на доказателства по
бракоразводни дела и изневери, включителни и явяване пред съд. Издирване на биологични родители, починали хора,
близки и роднини - в станата и чужбина. Детективска агенция Стенк Секюрити работи със сродни агенции на
територията на България, Европа, САЩ и др.
Детективска агенция “Стенк Секюрити” Частните детективи ще ви предложат ефективни решения на вашите
проблеми! Детективска агенция “Стенк Секюрити”-ние сме специалисти в областта на криминалистиката, работим
съвместно с известни адвокати, психолози, психиатри и с всички държавни институции и неправителствени
организации,средствата за масово осведомяване. Ние можем да ви предложим изготвяне на специализирани анализи по
фирмена сигурност, издирване н ахора, МПС, техника, стоки, локализиране на длъжници, съвместна дейност със съдия
изпълнители. Издирване на биологични родители, починали хора, близки и роднини в страната и чужбина, работи със
сродни агенции на територията на България, Европа, САЩ". Събиране на доказателства по бракоразводни дела и
изневери, включителни и явяване пред съд.
Гарантираме пълна дискретност относно споделената информация! Може да се свържете с нас и да получите
безплатна консултация без това да ви ангажира по никакъв начин!
За повече информация вижте нашия сайт: http://stenk-security.com/
http://obiavidnes.com/obiava/33107/detektivska-agenciya-stenk-sekyuriti-chastni-detektivi

15.6" (39.62 cm) Asus X54C-SX303D
15.6" (39.62 cm) Asus X54C-SX303D, двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 750GB,
DVDRW, 802.11n, USB3.0, camera, 2.6kg, Free DOS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/33104/156-3962-cm-asus-x54c-sx303d

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
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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/33101/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/33100/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ 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,
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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/33099/detektivska-agenciya-hameleon---profesionalni-detektivi

15.6" (39.62 cm) Asus X54HR-SX195D
15.6" (39.62 cm) Asus X54HR-SX195D, двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display & AMD HD 7470M 1GB
(HDMI), 4GB, 750GB, DVDRW, 802.11n, USB3.0, camera, 2.6kg, Free DOS, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/33097/156-3962-cm-asus-x54hr-sx195d

Продажба на Оригинален Apple iPhone на 4S 16/32gb/64gb Apple IPAD 3
Свържете се с Email: onlineadsolution@hotmail.co.uk
Контакт MSN чата: onlineadsolution@hotmail.co.uk на
Skype: onlinesolutionads
ICQ номер: 582239809
описание
IPhone 4S носи преработен IOS 5 и въвежда Siri, личен асистент глас, който ви позволява да vocally общуват с iPhone. Той
идва с 3.5 "екран с резолюция от 640 х 960, но вътре в нея има една два пъти по-мощен двуядрен процесор A5. Пребивава
задна 8-мегапикселова камера и е в състояние да записва 1080p видео.
пакет съдържание
Apple iPhone 4S Телефон
зарядно устройство
кабел за данни
Хендсфри
Ръководство на потребителя
----------------------------Apple IPAD 3 16GB, 32GB, 64GB (Wi-Fi + 4G)
* 1 Apple IPAD 3
* 1 Dock Connector към USB кабел
* 1 10W мощност USB адаптер
* 1 Документация
ВЪРНЕТЕ ПОЛИТИКА: Това е, да ти кажа, че ако има всеки доклад на щети на продукта, поръчан от нас с първите
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шест месеца от покупката, ние ще възстановим парите си или да се замени с нова марка на същия този продукт, но
всички претенции трябва да е истинска.
заинтересован купувач се свържете с нас със следното:
Свържете се с Email: onlineadsolution@hotmail.co.uk
Контакт MSN чата: onlineadsolution@hotmail.co.uk на
Skype: onlinesolutionads
ICQ номер: 582239809
http://obiavidnes.com/obiava/33095/prodajba-na-originalen-apple-iphone-na-4s-1632gb64gb-apple-ipad-3

Core i5 3450 Quad Core (3.1GHz (Turbo Boost)
Core i5 3450 Quad Core (3.1GHz (Turbo Boost), 6MB L3, 650MHz GPU, LGA1155) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/33093/core-i5-3450-quad-core-31ghz-turbo-boost

Core i5 3550 Quad Core (3.3GHz (Turbo Boost)
Core i5 3550 Quad Core (3.3GHz (Turbo Boost), 6MB L3, 650MHz GPU, LGA1155) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/33089/core-i5-3550-quad-core-33ghz-turbo-boost

Core i7 3770K Quad Core (3.5GHz (Turbo Boost)
Core i7 3770K Quad Core (3.5GHz (Turbo Boost), 8MB L3, 650MHz GPU) BOX, unlocked
http://obiavidnes.com/obiava/33086/core-i7-3770k-quad-core-35ghz-turbo-boost

GF GTX 670
GF GTX 670, 2GB Gigabyte GV-N670OC-2GD, PCI-E 3.0, DDR5, 256bit
http://obiavidnes.com/obiava/33083/gf-gtx-670

GF GTX 680
GF GTX 680, 2GB Gigabyte GV-N680OC-2GD, PCI-E 3.0, DDR5, 256bit, HDMI, DisplayPort, 2xDVI
http://obiavidnes.com/obiava/33079/gf-gtx-680

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
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com

Страница 35/51

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

14.05.2012

office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/33062/detektivska-agenciya-ayaksrealnoto-reshenie

Детективска Агенция -АЯКС-Право на избор!!!
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/33061/detektivska-agenciya--ayaks-pravo-na-izbor

АЯКС|Частен детектив-0888135197
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/33060/ayakschasten-detektiv-0888135197
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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/33059/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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/33058/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

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
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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/33057/prevoz-na-pokyshtnina-bagajmebeli-bez-pochiven-den08988742530877663995transpor

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/33055/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-inkognito

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-изневери
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/33053/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-izneveri

Feed additives and enzymes
Wish to buy Enzymes for feed? You can see it on our page for Vemo enzymes. Helps to Improves feed digestibility, Sustains heat
treatment, Provides better variety of formulations, Reduces viscosity in the intestinal content, Improves the quality, Enhances energy
value, Increases growth intensity
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http://obiavidnes.com/obiava/33049/feed-additives-and-enzymes

Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в област ПЛЕВЕН
Купува ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ в област ПЛЕВЕН-общ.Плевен, общ.Белене, общ.Гулянци , общ.Долна Митрополия,
общ.Долни Дъбник, общ.Искър, общ.Кнежа, общ.Левски, общ.Никопол, общ.Пордим, общ.Червен Бряг.
ЦЕНИ до 600 лв./дка. /за големи парцели-договаряне/. Цената се определя в зависимост от големината на имота,
категорията и местонахождението му.
Заплащане на място пред Нотариус/Банка.
Изготвяне на документи.
Безплатни консултации по всякакви въпроси свързани със земеделски земи.
Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
За контакти: 0878 229 309 – г-н Караиванов
http://obiavidnes.com/obiava/33046/kupuva-zemedelski-zemi-v-oblast-pleven

Купува ЗЕМ.ЗЕМЯ и ГОРИ в обл.ЛОВЕЧ с НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ
Купува ЗЕМ.ЗЕМЯ и ГОРИ в обл.ЛОВЕЧ с НАЙ-ВИСОКИ ЦЕНИ - общ.Ловеч, общ.Луковит, общ.Летница, общ.Угърчин
Цената се определя в зависимост от местонахождението, големината на имота, категорията, начина на ползване- до
600лв./дка.
Заплащане на място пред Нотариус / Банка.
Изготвяне на документи.
За контакт: 0878229309, 0889229309– г-н Караиванов
Доверете се на дългогодишния ни опит и професионализъм!
http://obiavidnes.com/obiava/33045/kupuva-zemzemya-i-gori-v-obllovech-s-nay-visoki-ceni

Наслади в семеен хотел&бистро „ViVa Beach” Поморие!
Наслади за душата и тялото е приготвил екипът на семеен хотел „Вива Бийч” за Великденските и Майски празници през
2012г. Празнични пакети включващи релаксиращи масажи и тонизиращи процедури, сауна, стречинг и медитация. В
бистро „Вива Бийч” ще се насладите на специално меню изготвено от майстора Станислав Трифонов. Избора ще ви
затрудни! Ще минете през изобилие от свежи пролетни салати, класическа морска симфония от лаврак, сьомга и калкан
или екзотика от миди, кралски скариди, октопод и калмари и разбира се задължително през Българската традиция –
пълнено агне и чеверме. Всичко това ще полеете по избор с Живата Бира на „Пети Океан” или избрани вина на изба
„Малката Звезда”
За резервации и информация: 0887 207770
http://obiavidnes.com/obiava/33044/nasladi-v-semeen-hotelbistro-viva-beach-pomorie

ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
Обученията в Центъра за управление и професионално обучение АД се провеждат в удобно за желаещите време и място,
като напълно се съобразяват с работния процес. Професионалните обучения с придобиване на степен професионална
квалификация са по различни професии и специалности.
http://obiavidnes.com/obiava/33043/centyr-za-upravlenie-i-profesionalno-obuchenie

www.floratea.net - Доставки на цветя за Вашия Абитуриентски Бал
Придайте собствен почерк на това незабравимо събитие или зарадвайте Вашите близки и приятели като им подарите
една различна емоция за техния празник.
Направете този наистина специалния ден още по-специален с цветните предложения от Флоратеа.
Можете да ни намерите и във Facebook: https://www.facebook.com/floratea.net
http://obiavidnes.com/obiava/33042/wwwflorateanet---dostavki-na-cvetya-za-vashiya-abiturientski-bal
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15.6" (39.62 cm) HP Pavilion G6-1206eu (A3A60EA) двуядрен Intel® Core™ i3 2330M 2.20GHz
15.6" (39.62 cm) HP Pavilion G6-1206eu (A3A60EA) двуядрен Intel® Core™ i3 2330M 2.20GHz, HD LED Display & ATi
HD6470 1GB (HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Free DOS, 2.55kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/33036/156-3962-cm-hp-pavilion-g6-1206eu-a3a60ea-dvuyadren-intel-core-i3-2330m-

AMD HD6510
AMD HD6510, 1GB PowerColor PCI-E, DDR3, 128bit, HDMI & DVI, BULK
http://obiavidnes.com/obiava/33034/amd-hd6510

Kaspersky WorkSpace Security 2012
Kaspersky WorkSpace Security 2012, лиценз за 10 работни станции за 1 година
http://obiavidnes.com/obiava/33030/kaspersky-workspace-security-2012

Kaspersky Business Space Security 2012
Kaspersky Business Space Security 2012, лиценз за 9 работни станции + 1 файлов сървър за 1 година
http://obiavidnes.com/obiava/33026/kaspersky-business-space-security-2012

Хороскоп днес
Вижте новия интернет сайт и за хороскоп .
Експериментирайте онлайн търсачка .

С Napred.bg вие намирате пълната и търсена информация .

http://obiavidnes.com/obiava/33025/horoskop-dnes

МЕРЦЕДЕС 814
Продавам Мерцедес 814 на части. 0888 421 900 - Тодоров
http://obiavidnes.com/obiava/33024/mercedes-814

КАВКАЗКИ ОВЧАРКИ /// Р-К "TERRA TANGRA"
Развъдник "TERRA TANGRA" продава кученца, порода кавказка овчарка. Д.р. 10.02.2012г. Баща - РУССКИЙ МЕДВЕДЬ
УДАЛОЙ МОЛОДЕЦ - МЛАД ГРАНД ШАМПИОН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, МЛАД ШАМПИОН НА РЕПУБЛИКА
БЪЛГАРИЯ,МЛАД БАЛКАНСКИ ШАМПИОН, 3-кратен НАЙ-ДОБЪР ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПОРОДАТА. Майка - SAIBA
DEL PARTENIO. Малките са обезпаразитени и ваксинирани. FCI родословия, международни вет.паспорти, микрочипове.
http://www.terra-tangrabg.com В сайта ни може да видите
снимки на нашите питомци, да узнаете за нашите достижения, да получите информация за стандарта на породата.
Споделете с нас удоволствието от общуването с тази изключително интелигентна порода!!! 0886 317 987
http://obiavidnes.com/obiava/33023/kavkazki-ovcharki---r-k-terra-tangra

Kaspersky Enterprise Space Security 2012
Kaspersky Enterprise Space Security 2012, лиценз за 9 работни станции, 1 мейл сървър & 15 мейлбокса за 1 година
http://obiavidnes.com/obiava/33021/kaspersky-enterprise-space-security-2012

Kaspersky Total Space Security 2012
Kaspersky Total Space Security 2012, лиценз за 10 работни станции
http://obiavidnes.com/obiava/33016/kaspersky-total-space-security-2012

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
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се използва и за рязане на дървовидни храсти и стебла с дебелина до 5-7см. 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.Задвижването
от двигателя към режещите части е с кардан.Може да се слагат циркулярни дискове/имаме такива на склад/за
почистване на бурени и млади стебла до 5-7см. Всичко това може да видите в приложеното по-долу видео .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/33015/hrastorez-viki

Kaspersky WorkSpace Security 2012
Kaspersky WorkSpace Security 2012, лиценз за 50 работни станции за 1 година
http://obiavidnes.com/obiava/33014/kaspersky-workspace-security-2012

Kaspersky Business Space Security 2012
Kaspersky Business Space Security 2012, лиценз за 45 работни станции + 5 файлови сървъра за 1 година
http://obiavidnes.com/obiava/33011/kaspersky-business-space-security-2012

Kaspersky Enterprise Space Security 2012
Kaspersky Enterprise Space Security 2012, лиценз за 45 работни станции, 5 мейл сървъра & 75 мейлбокса за 1 година
http://obiavidnes.com/obiava/33009/kaspersky-enterprise-space-security-2012

Kaspersky Total Space Security 2012
Kaspersky Total Space Security 2012, лиценз за 50 работни станции
http://obiavidnes.com/obiava/33007/kaspersky-total-space-security-2012

A4Tech G800MU Gaming
A4Tech G800MU Gaming, 1-портов USB хъб, изводи за слушалки & микрофон, PS/2
http://obiavidnes.com/obiava/33004/a4tech-g800mu-gaming
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BG maps
Имате нужда от карта ? Предлагаме ви да намерите информация за BG maps . Заповядайте на нашия виртуален адрес за
карта на България .
http://obiavidnes.com/obiava/32999/bg-maps

SEO
Търсите оптимизация ? Имате възможността да откриете сведения за оптимизация . Елате на нашия виртуален адрес
за цени за оптимизация на сайт .
http://obiavidnes.com/obiava/32994/tyrsite-optimizaciya--imate-vyzmojnostta-da-otkriete-svedeniya-za-optimizaciya--e

Детективска Агенция-Фокс- Детективски Услуги-Бургас
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/32986/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-burgas

ЛИПОВОН Lipovon
ЛИПОВОН
УЛТРА ЕФЕКТИВНА ФОРМУЛА ЗА БОРБА С НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО – ГАРАНТИРАНО ОТСЛАБВАНЕ ОТ 3-5
КИЛОГРАМА СЕДМИЧНО, В ЗАВИСИМОСТ ОТ НАЧАЛНОТО ТЕГЛО. ИЗЦЯЛО НАТУРАЛЕН ПРОДУКТ, ЛЕСЕН ЗА
ПРИЕМАНЕ – САМО ЕДНА КАПСУЛА ДНЕВНО! Опаковката съдържа 30 капсули. Препоръчителна доза:
1 капсула дневно Цена: 50 лв.
При покупка на 3 бр. - по 45 лв. за 1 бр.
При покупка на 10 бр. - по 40 лв. за 1бр.
При покупка на 2 бр. и над 2 бр. - БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА!
http://obiavidnes.com/obiava/32985/lipovon-lipovon

Неотерм
Проектиране, доставка и монтаж на газопроводи (разпределителни, площадкови и вътрешно цехови);
Проектиране, доставка и монтаж на газови стопанства за Пропан - Бутан и компресиран метан;
Проектиране, доставка и монтаж на регулиращи и замерващи съоръжения;
Проектиране и изграждане на промишлена газификация на котелни и др.
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http://obiavidnes.com/obiava/32982/neoterm

Евтина почивка на море в Поморие, сезон 2012
Частен дом Костандара** , се намира в старата част на град Поморие , на тиха и спокойна улица, на 50 метра от
най-посещавания плаж и на около 500 метра от центъра на града. Предлага стаи с 2 и 3 легла, с хотелски тип
обзавеждане , всяка с тераса , кабелна телевизия , интернет, вентилатор.На две стаи една баня с тоалетна, хладилник и
посуда. Подробности www.bghotelier.com/kostandara
До 23. 06 дете с двама възрастни в стая с три легла е безплатно
Константин
Телефон за контакти : 059625987,0888460142
E-mail за контакти : kostandara@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/32981/evtina-pochivka-na-more-v-pomorie-sezon-2012

Почивка на море в Поморие,лято 2012
Частен дом Костандара** , се намира в старата част на град Поморие , на тиха и спокойна улица, на 50 метра от
най-посещавания плаж и на около 500 метра от центъра на града. Предлага стаи с 2 и 3 легла, с хотелски тип
обзавеждане , всяка с тераса , кабелна телевизия , интернет, вентилатор.На две стаи една баня с тоалетна, хладилник и
посуда. Подробности www.bghotelier.com/kostandara
До 23. 06 дете с двама възрастни в стая с три легла е безплатно
Константин
Телефон за контакти : 059625987,0888460142
E-mail за контакти : kostandara@yahoo.com
http://obiavidnes.com/obiava/32980/pochivka-na-more-v-pomorielyato-2012

За всеки дом! СТОКИ ЗА ЗДРАВЕ, ДОМ И ОФИС **над 60 стоки
СТОКИ ЗА ВАШЕТО ЗДРАВЕ, ДОМ, ОФИС И СЕМЕЙСТВО
(на приемливи супер ниски цени на дребно и на едро)
** ЕНЕРГОСПЕСТИТЕЛ от 10 до 30% ; вносен, легален уред; обслужва ел.уреди до 19 кW ; цена от 65 лв. на 29 лв.;
гаранция 1 г.
** ПАРОЧИСТАЧКА Стийм Моп Х5 последен модел с пароструйка; 5 уреда в 1; тегло 2,5 кг.; приставка за миене на
прозорци; с пара до 110оС почиства всякакви повърхности и подови настилки; цена от 240 на 139 лв.; гаранция 1 г.
** УРЕД ЗА ПРОГОНВАНЕ НА ХЛЕБАРКИ чрез електромагнитни излъчвания, включва се в контакт; цена 29 лв.;
гаранция 1 г.
** УЛТРАЗВУКОВА ПЕРАЛНЯ „Volcano Silver”, джобен формат: 70х100х15 мм; 240 грама; до 2 кг. пране; изпира за
50-60 мин. безплатно, мощност 4W; практична за командировка, почивка на море, за вилата и др. цена 69 лв.; гаранция 1
г.
** ВИБРОПЕРАЛНЯ „VOLCANO TURBO WASH”; сферична форма Ф86 мм, тегло 450 гр. и мощност 10 W, т.е. ПЕРЕ
БЕЗПЛАТНО; цена: 78 лв.; не се продава по магазините, а се предлага само чрез дистрибуторската мрежа на фирма
„Green Master”; гаранция 1 г.
** АЛАРМЕНА СИСТЕМА 110 dB с кодов табулатор срещу кражби в жилища, магазини, офиси, складове и др.; цена 29
лв.; гаранция 1 г.
** АЛАРМА на ключодържател срещу кражби, загубване на дете, или домашен любимец, забравяне на лични вещи и др.;
цена 38 лв.
** КОМПРЕСОР ЗА БОЯДИСВАНЕ „PAINT ZOOM”; по ТV се рекламира за 139,90 лв.; цена 98 лв.; спестявате 42 лв.!;
гаранция 1 г.
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** ГРИВНИ “POWER BALANCE” на НАСА- САЩ; размери: 17,5, 19 и 20,5 см.; цветове; бяло, черно, безцветно и др.; цена
19 лв.
** ТЪРГОВСКА ВЕЗНА ценоизчисляваща до 40 кг., точност 5 гр. с три дисплея от двете страни, цена 98 лв.
** ДОМАШНА ВЕЗНА до 5 кг. с точност до 1 гр.; захранване с батерии; цена 29 лв.; адаптор за ел.мрежа 7 лв.
** ЕЛЕКТРОННО КАНТАРЧЕ до 40 кг. и точност до 10 гр.; четириразряден дисплей; размери: 165х75х25 мм; тегло 120
гр.; цена 15 лв.
** АТРАКЦИОННА ВОДНА ТОПКА-БАЛОН Ф2,10 м “Zorb”- Китай; печеливш бизнес, за 5-10 мин. печалба 5-10 лв.;цена
580 лв.; помпа 100 лв.
** ПРИСТАВКА ЗА ЧЕШМА С ОЦВЕТЯВАНЕ НА ВОДАТА в синьо и червено, според температурата до и над 350С, цена
18 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: МАГНИТНИ НАКОЛЕНКИ на д-р Ливайн срещу болки в коляното, супер цена с намаление от 60 лв. на 28 лв.;
гаранция 1 г.
** Здраве: МАГНИТЕН МАСАЖОР ЗА ГРЪБ на д-р Ливайн срещу болки в гърба и кръста; супер цена от 60 лв. на 28 лв.;
гаранция 1 г.
** Здраве: НОВ УРЕД ЗА СРЕБЪРНА ВОДА "Volcano Dr. Silver 101+" на НАСА–САЩ за 20 000 литра с матрици на 101
лечебни растения; СПЕСТЯВАТЕ над 2500 лв.; в аптеките 1 л. е над 30 лв.; цена на уреда 78 лв.; гаранция 1 г.; старият
уред за 69 лв. вече не се произвежда.
** Здраве: КОСМОДИСК оригинал; по телевизията се рекламира за 129 лв.; супер намаление 63%; шокова цена 48 лв.;
гаранция 1 г.
** Здраве: ТУРМАЛИНОВ ЛЕЧЕБЕН КОЛАН; облегчава болките в гръбнака и кръста, супер намаление от 84 лв. на 48 лв.
**Здраве: ТИТАНОВ ЛЕЧЕБЕН КОЛАН; облегчава болките в гръбнака и кръста, супер намаление от 150 лв. на 48 лв.
** Здраве: ЛЕЧЕБНИ ЕНЕРГИЙНИ NRG карти – САЩ за 51 най-разпространени заболявания; цена от 50 лв. на 29 лв.;
гаранция 1 г.
** Здраве: СИСТЕМА ЗА ИЗБЕЛВАНЕ НА ЗЪБИТЕ „WHITELIGHT”- САЩ при домашни условия; цена 29 лв.
** Здраве: ЗАЩИТНИ СТИКЕРИ за GSM златни 24 карата блокиращи 99,99% от вредните електромагнитни излъчвания,
29 лв.
** Здраве: АНТИРАДИАЦИОНЕН СТИКЕР за GSM “Wave Guard”; поглъщащ 99% от вредните електромагнитни
излъчвания; цена 9, 90 лв.
** Здраве: АНТИЦЕЛУЛИТЕН мини, РЪЧЕН ВИБРОМАСАЖОР “MIMO” с три батерии;; цена 19 лв.; адаптор за ток 7
лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: АНТИЦЕЛУЛИТЕН ВИБРОМАСАЖОР “Manipol Bodi”; по телевизията се рекламира за 99 лв.; супер цена 58
лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: МЕДИЦИНСКИ ЛЕЧЕБНИ МАГНИТНИ ГРИВНИ на фирма "Viktoria Bells”; над 30 вида; цена от 73 лв. до 145
лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: ОТКАЖИ ПУШЕНЕТО С Е-ЦИГАРА – Китай; цени: 12 лв. /само Е-цигара/, 29 лв. с 10 филтъра и 3 вида
зареждащи; с 2 Е-цигари – 39 лв.; филтри 0,80 лв./бр.; зареждащи- 6 лв./бр.; никотинова течност- 12 лв.; батерии 6 лв.;
атомизатори /нагреватели/ 4 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: ДЕТОКСИКАТОРИ за водно-йонна терапия за детоксикация на организма; в СПА центрове процедурата е
15-30 лв.; цена: 299 лв.
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** Здраве: ЦЕЛУТРОНИ за ОТСЛАБВАНЕ и ДЕТОКСИКАЦИЯ на организма (2 уреда в 1); цена 590 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: АПАРАТ за ПРЕМАХВАНЕ на БОЛКИТЕ в ГЪРБА и при «ошипяване» (спондилоза), артрити, дископатии и др.;
цена 290 лв.
** Здраве: УРЕД ЗА КОМПЛЕКСНА ТЕРАПИЯ НА ОРГАНИЗМА– Китай; цена 290 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: ЕЛЕКТРОИМПУЛСЕН МАСАЖОР ЗА ФИЗИОТЕРАПИЯ "АШИ"- Китай; лекува високо кръвно, главоболие,
астма, гастрит, артрит и др.; 7 метода на терапия, 15 нива на интензивност и 2 електроимпулсни самозалепващи
електрода; цена 38 лв.
** Здраве: СИЛИКОНОВА ЩИПКА ПРОТИВ ХЪРКАНЕ- Китайски патент; цена 18 лв.
** Здраве: МАСАЖИРАЩИ АКУПУНКТУРНИ ОЧИЛА- Китай; цена 38 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: ОЗОНАТОР ЗА ВЪЗДУХ, ВОДА, ХРАНИ и др.; цена 168 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: УРЕД „VOLCANO ZAPPER” за лекуване на множество заболявания; цена 129 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: ДИАГНОСТИЧЕН КОМПЛЕКСЕН АПАРАТ по човешката длан- Китай; цена 380 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: ПЛАСТИРИ ЗА ДЕТОКСИКАЦИЯ НА ТЯЛОТО; алтернатива на детоксикаторите; цена 1,50 лв./бр.
** Здраве: УРЕД ЗА ПРИГОТВЯНЕ НА СРЕБЪРНА ВОДА”D-r Silver УНИВЕРСАЛ” за 60 000 литра сребърна вода; в
аптеките 100 грама сребърна вода е с цена над 3 лв.; цена на уреда 129 лв.; гаранция 1 г.
** Здраве: ЕПИЛАТОР ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ОКОСМЯВАНИЯТА по тялото; с ел.захранване; цена 38 лв.; гаранция 1 г.
** РОЛКИ ЗА КОСА Magic Leveragе за привлекателни къдрици на дамски прически; 18 ролки; супер цена 18 лв.
** АДАПТОР (АНТЕНА) за безплатно прихващане на Интернет от разстояние 2-3 км.; супер цена 58 лв.; гаранция 1 г.
** РАДАР-ДЕТЕКТОР Super Ka Plus засича радарите и пътните камери на КАТ от разстояние 1,0-2,5 км.; шокова цена 98
лв.; гаранция 1 г.
** ГОРИВОСПЕСТИТЕЛ 10-30% „Нео Сокет”- Япония, за икономия на всякакъв вид гориво и МПС при 12V на запалката;
цена 27 лв.
** ЗАЛИЧИТЕЛ НА ДРАСКОТИНИ „FIX IT PRO”- САЩ за автомобили, независимо от цвета; цена 9,90 лв.
** АЛКОХОЛЕН ЦИФРОВ ТЕСТЕР тип “Дрегер” с часовник-будилник и термометър; обхват до 1, 9 промила; точност
0, 01%; размери: 37х100х17 мм; тегло 90 гр.; цена 29 лв.; гаранция 1 г.
** СОЛАРЕН АНТИРАДАР-детектор- Япония, (пасивен); засича от 6-8 км.; автоматично включване и изключване; цена
198 лв.
** GPS АВТОНАВИГАТОР “NAVITECH-601” за шофьори; карти на 400 селища у нас; цена 198 лв.; гаранция 1 г.
** ТРАКЕР GSM/GPRS /GPS за откриване на откраднати коли, стоки, вещи и др. чрез сателитна връзка и GSM; цена 198
лв.
** ПАРКТРОНИК ЗА ПАРКИРАНЕ НА МПС на заден ход; 4 сенсора на задната броня и дисплей за разстоянието; цена
49 лв.
** ЛОДКА САМОСВАЛ ЗА ЗАХРАНКА на рибата с дистанционно управление до 500 м; цена 290 лв.; гаранция 1 г.
** РИБОЛОВЕН дистанционен СОНАР; визуален дисплей за наличието на риба; цена 128 лв.; гаранция 1 г.
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** Мини МИКРОФОН ЗА ПОДСЛУШВАНЕ (тип “Бръмбар”) със SIM карта чрез GSM; цена 98 лв.; гаранция 1 г.
** ДЕТЕКТОР ЗА ОТКРИВАНЕ НА ФАЛШИВИ БАНКНОТИ; резервни лампи 4 лв.; цена 18 лв.
** ЕЛЕКТРОШОКОВА САМОЗАЩИТА във вид на GSM, зашеметява нападателя за няколко минути.; цена 38 лв.; гаранция
1 г.
** ЗАГЛУШИТЕЛНИ КАЛЪФКИ ЗА GSM /вместо да се изключва и включва мобифона/ ; размери 140х95 мм; цена 14 лв.
** БИОЕНЕРГЕТИЧЕН МЕДАЛЬОН „ELIXIR” за здраве, щастие, благополучие и др.; цена 79 лв.; гаранция 1 г.
** ДЕКАРБОНИЗАТОР ЗА ПЕРАЛНИ, замества праха “Калгон”; срок вечен; цена 29 лв.; гаранция 1 г.
** ВРЪЗКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; цени на едро 0,20-0,40 лв./чф.;
** СТЕЛКИ ЗА ОБУВКИ от производител на едро и дребно; с 5 стелки се обхващат 13 номера (от №34 до №46);
цени на едро: летни стелки: 0,30-0,45 лв./чф.; зимни: 0,55-1,70 лв./чф. /вълнени, дебели стелки/
** ШНУРОВЕ и МАТЕРИАЛИ за МАРТЕНИЦИ; гранчета (челета) по 50 м; 160 вида; 9 дебелини; цени на едро:
0,025-0,055 лв./м; (50 м гранче: 1,25-2,75 лв.); мартеници-гривни пакетирани с 2 мънисти 0,12 лв./бр.
** ЕЛЕКТРОНЕН НАШИЙНИК ЗА ДРЕСУРА НА КУЧЕТА; 2 вида вибрации; дистанционно с обхват до 100 м; цена 58 лв.;
гаранция 1 г.
** РЕКЛАМНО LED СВЕТЛИННО-МИГАЩО ТАБЛО; писане и изтриване на текст и рисунки с многоцветни маркери;
цена 198 лв.
** КРАЧКОМЕР за измерване броя на направените крачки при разходка, цена 3,80 лв.
** СТАНЕТЕ ДИСТРИБУТОРИ на фирма "Green Master", по-известна като "VOLCANO", независимо къде живеете;
продажба над 450 стоки (виж сайта на фирмата: www.green-master.eu и на магазина; www.greenmasterbg.com) печалба
30-50% /от разлика в цените: едро-дребно/ и месечни премии; фирмата има представители в над 30 селища в страната, в
т.ч. във всички бивши окръжни градове, на които се дават заявките и стоките се получават без да се плаща куриерска
такса; само срещу такса 10 лв. получавате дистрибуторска карта, комплект каталози и ценоразписи; подарък фирмена
химикалка; ежемесечни промоции, рекламни материали и др.; в началото на всеки месец промоции за някой стоки при
печалба до 50%; стоките не се продават в магазините, а се разпространяват само чрез дистрибуторската мрежа в
цялата страна.
За да се регистрирате като дистрибутор трябва да ни съобщите следните данни: трите имена, адрес, телефон и ЕГН,
или дата на раждане и еднократно само при регистрацията закупувате по Ваш избор на стока/и по цени на едро над 55
лв. Материалите и избраната стока/и Ви се изпращат по куриер с наложен платеж на посочения от Вас адрес и се
получава на следващия ден.
Подробна информация за горните стоки със снимки вижте в Интернет в онлайн електронните магазини посочени в
края на листовката.
За горепосочените стоки цените са на дребно. Тези стоки се предлагат и на цени на едро със супер намаление от -50 до
-80% в зависимост от закупеното количество.
ПОКУПКИ
СОФИЯ, пазар "Борово" павилион №12; (срещу входа на супермаркет “Европа”)
или изпращане по куриер на фирма „Еконт Експрес” с наложен платеж и получаване на
следващия ден, а в селищата без офис на фирмата- до 3 дни.
ЗАБЕЛЕЖКА: При поръчка чрез онлайн магазините посочени в края куриерската такса се
намалява с -20%!
Транспорт до пазара „Борово”: тролейбуси №2 и №9 /последна спирка/ и автобус №204
/предпоследна спирка/.
КОНТАКТИ И ПОРЪЧКИ
02/855 26 35; 0887/255 692; 0888/373 974; albods@abv.bg
ИНТЕРНЕТ ЕЛЕКТРОННИ МАГАЗИНИ
www.albo-bg.com; www.albobg.com; www.albo-bg.info
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http://obiavidnes.com/obiava/32975/za-vseki-dom-stoki-za-zdrave-dom-i-ofis-nad-60-stoki

Кидс Арт
Kidsarts e сайт, създаден с цел е да улесни развитието на таланти в ранна детска възраст и да помогне на родителите
им в намирането на подходящо творческо занимание.
http://obiavidnes.com/obiava/32972/kids-art

ТРАНСРОМ
Трансром е фирма специализирана в извършването на дейности свързани с човешките ресурси. Набор и подбор на човешки
ресурс, преводачески услуги, консултации, лизинг на персонал, уроци по румънски, счетоводство, регистрация на фирми –
това са част от услугите, които. Лизингът на персонал представлява сключване на договор за извършване на услуги с
фирма клиент.
http://obiavidnes.com/obiava/32970/transrom

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/32968/predlagame-yuridichesko-sydeystvie-na-firmi-sys-zadyljeniya

СТАНКОМ
СТАНКОМ предлага най-добрите оферти за лаптопи и периферия. Предлагаме асемблиране,профилактика и ремонт на
компютри,лаптопи,принтери,монитори,компоненти,периферия,адаптери,платки.
http://obiavidnes.com/obiava/32966/stankom

КУРС ПО РУМЪНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по румънски език по системата Puls, първо ниво. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на румънски език. Курсът се
провежда два пъти в седмицата – вторник и петък от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало: 5 юни. Цена – 250
лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
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e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32963/kurs-po-rumynski-ezik-za-nachinaeshti

Курс по испански език за ученици
Учебен център Орбис организира курс по испански език за ученици от 5 до 7 клас, начално ниво. Курсът е 80 учебни часа.
Работи се по системата Uso de la gramatica espanola – специално разработена за юноши. Развиват се всички умения –
писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Занятията се провеждат два пъти седмично – понеделник и четвъртък
от 15.00 до 16.30. Цена 250лв. Начало: 21.05.2012г.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32962/kurs-po-ispanski-ezik-za-uchenici

ДОВЪРШИТЕЛНИ И ОСВЕЖИТЕЛНИ РЕМОНТИ ОТ МАЙСТОР НЕПУШАЧ, ЛЕПЕНЕ
ТАПЕТИ, БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС И БОИ, ШПАКЛОВКИ, ИЗМАЗВАНЕ ДОГРАМИ,
ЛАМИНАТ
ДОМАШНИ ДОВЪРШИТЕЛНИ И ОСВЕЖИТЕЛНИ РЕМОНТИ ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЧАСТНО ЛИЦЕ, НЕПУШАЧ СЪМ И
БОЯДИСВАМ С ЛАТЕКС И БОИ, БОЯДИСВАНЕ НА ВРАТИ ПРОЗОРЦИ И РАДИАТОРИ, СВАЛЯНЕ ЛЕПЕНЕ ТАПЕТИ,
ШПАКЛОВКИ И ИЗОЛАЦИИ, ОБРАБОТКА НА ДОГРАМИ СЛЕД ПОСТАВЯНЕТО ИМ, МОНТАЖ ДЕМОНТАЖ НА
КЛЮЧОВЕ КОНТАКТИ, ЛАМПИОНИ И АПЛИК ЛАМИНАТ МОКЕТИ И БАЛАТУМИ, копане НА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ
КУТИИ КОНЗОЛИ ЗА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ ДРУГИ ВЪТРЕШНИ И ДОВЪРШИТЕЛНИ РЕМОНТИ НА ОФИСИ
АПАРТАМЕНТИ И КЪЩИ АТЕЛИЕТА МАГАЗИНИ ЗАВЕДЕНИЯ 0887822741
изпълнявам и по сложни и трудни поръчки за ремонти!!!!!!
ПРЕДИ ВСЕКИ РЕМОНТ АБСОЛЮТНО БЕЗПЛАТНО И ВИНАГИ СЕ ОПАКОВА С ТЪНЪК И ДЕБЕЛ НАЙЛОН,
ХАРТИЕНО ТИКСО ЗА ВСИЧКИ ДЕТАЙЛИ ПОД МЕБЕЛИ ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ С ЦЕЛ ДА СЕ РАБОТИ ЧИСТО И ДА
НЕ СЕ ЦАПА
0887822741
http://obiavidnes.com/obiava/32961/dovyrshitelni-i-osvejitelni-remonti-ot-maystor-nepushach-lepene-tapeti-boyadisvane

КУРС ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК – първо ниво
Учебен център Орбис организира вечерен курс по испански език по системата Espanol en marcha, начално ниво. По време
на обучението се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от
около 1800 – 2000 думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на испански
език. Курсът се провежда два пъти седмично – понеделник и сряда от 18.30 до 20.30 ч., всичко 80 учебни часа. Начало –
21.05.2012 г.
Цена 250 лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32960/kurs-po-ispanski-ezik--pyrvo-nivo

Курс по френски език за начинаещи
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Учебен център Орбис организира курс по френски език по системата ECHO, начално ниво. По време на обучението се
развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене, въвежда се основна лексика от около 1800 – 2000
думи, необходимата за нивото граматика и се акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Цена 250 лв.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 часа. Начало: 28 май
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение в удобно за вас време по 10 лв на час.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32959/kurs-po-frenski-ezik-za-nachinaeshti

Неделен курс по португалски – В1
Учебен център Орбис организира неделен курс по португалски език, второ ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender Portuguеs . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.
Нивото въвежда основна лексика от 1500 – 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Продължителност 80 часа, неделя от 10.00 до 14.30 часа. Цена 250 лв. Начало: 6 май
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. „Мизия” N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32958/nedelen-kurs-po-portugalski--v1

Съботен курс по португалски език – ниво А1
Учебен център Орбис организира съботен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender Portuguеs . В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене.
Нивото въвежда основна лексика от 1800 – 2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на
португалски език. Продължителност 50 часа, събота от 15.00 до 18.00 часа. Цена 160 лв. Начало: 19 май
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. „Мизия” N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32957/syboten-kurs-po-portugalski-ezik--nivo-a1

Курс по френски език за напреднали
Учебен център Орбис организира вечерен курс по френски език, ниво B2/С1. По време на обучението се развиват всички
езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Въвежда се необходимата за нивото лексика и граматика и се
акцентира върху уменията за изразяване на френски език. Часовете се провежда един път седмично – вторник от 18.30
до 20.30 ч., всичко 40 учебни часа. Цена 125 лв. Начало: 8 май
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване :
Учебен център Орбис
Ул. „Мизия “ № 19
Тел. 02/8438363 и 0898714456
e-mail : orbis@abv.bg
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http: // www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32955/kurs-po-frenski-ezik-za-naprednali

ПОРТУГАЛСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира вечерен курс по португалски език, първо ниво. Курсът се провежда по системата
Aprender portugues . В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Нивото
въвежда основна лексика от 1500 - 1800 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на португалски език.
Продължителност 50 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Цена 160 лв. Начало: 14
май
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32954/portugalski-ezik--za-nachinaeshti

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК - второ ниво
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, второ ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови умения – четене, писане, слушане, говорене. Продължителност
80 часа, два пъти седмично (сряда и петък) от 18.30часа. Цена 250лв. Начало: 9 май
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32953/kurs-po-italianski-ezik----vtoro-nivo

СЪБОТЕН КУРС по италиански език за ученици
Учебен център Орбис организира курс по италиански език за ученици от 5 до 7 клас, начално ниво. Курсът е 80 учебни
часа. Работи се по системата Progetto Italiano Junior – специално разработена за юноши. Развиват се всички умения –
писане, четене, говорене и слушане с разбиране. Въвежда се разнообразна лексика, свързана с италианската история,
култура, кухня, спорт. Занятията се провеждат всяка събота по три учебни часа от 10.00 до 12.00.
Цена 250лв.
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас и преподавателя време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32952/syboten-kurs-po-italianski-ezik-za-uchenici

КУРС ПО ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК за начинаещи
Учебен център Орбис организира курс по италиански език, първо ниво. Курсът се провежда по системата Progetto
Italiano. В процеса на обучение се развиват всички езикови елементи – четене, писане, слушане, говорене. Нивото въвежда
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основна лексика от 1800-2000 думи, граматика и акцентира върху уменията за изразяване на италиански език.
Продължителност 80 часа, два пъти седмично (понеделник и четвъртък) от 18.30 до 20.30 часа. Начало: 14 май Цена:
250 лева
Обучението се води от квалифицирани преподаватели с опит.
Предлагаме също и индивидуално обучение в удобно за Вас време.
Допълнителна информация и записване:
Учебен център Орбис
ул. "Мизия" N19
Тел.: 02/8438363 и 0898714456
e-mail:orbis@abv.bg
http://www.orbis.hit.bg
http://obiavidnes.com/obiava/32951/kurs-po-italianski-ezik-za-nachinaeshti

Частни уроци по английски език
Частни уроци по английски език за възрастни. Изгодни цени, гарантирани резултати. Квалифициран преподавател,
удобен график.
Забележка: Посочената в обявата цена е за астрономически час.
http://obiavidnes.com/obiava/32946/chastni-uroci-po-angliyski-ezik
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