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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/35397/chastni-uroci-po-angliyski-ezik

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/35387/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

Страница 1/54

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.06.2012

http://obiavidnes.com/obiava/35386/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35385/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35374/detektivska-agenciya-avalon--chasten-detektiv--dostypni-ceni
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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/35373/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,
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/35372/detektivska-agenciya-hameleon---profesionalni-detektivi

Сезон пролет-лято 2012
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Трябва ви Hotsales ? Можете да съберете сведения за Hot sales bg . Посетете нашата интернет страница за Hotsales .
http://obiavidnes.com/obiava/35353/sezon-prolet-lyato-2012

Земеделска земя в област ВЕЛИКО ТЪРНОВО -КУПУВАМ
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/35344/zemedelska-zemya-v-oblast-veliko-tyrnovo--kupuvam

Земеделска земя в Бяла Слатина,Враца,Мездра,Хайредин,Роман купувам-0886236248
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/35343/zemedelska-zemya-v-byala-slatinavracamezdrahayredinroman-kupuvam-0886236248

ВиК инсталации, смяна на щрангове
Интер Монтаж ЕООД специализирана в смяната на хоризонтални и вертикални водопроводни щрангове в стари
жилищни блокове и административни сгради.
*За един вертикален щранг (три тръби - топла, студена и циркулация) – от 140 до 200 лева на апартамент, в
зависимост от техническите параметри на щранга и вложените материали. Фирмата работи с тръби "STABI”- с
алуминиева вложка за топлата вода и циркулацията, и тръби - PN 16 за студената вода.
*За хоризонталните щрангове цената се формира в зависимост от метража и цолажа на тръбите, след извършен
оглед от техническо лице и изготвяне на конкретна оферта за всеки адрес.
*Огледът, консултацията и изготвянето на офертата са безплатни.
По желание на клиента, след изготвянето на офертата, се дават адреси в района, на които фирмата е извършвала
ремонтна дейност, за проверка на качеството на работата.
*В някои случаи отстраняването на аварии може да бъде безплатно.
Фирмата предлага варианти за разсрочено плащане без оскъпяване на дължимата сума.(например на равни вноски до
12мес без лихва)
*Гаранция - 7години.
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тел: 02/8471809 GSM.0885 598 213
www.intermontaj.com
Красимир Павлов
http://obiavidnes.com/obiava/35341/vik-instalacii-smyana-na-shtrangove

Саниране на канали - роботизиран безизкопен ремонт
Нов метод за ремонт и саниране на старите отходни канали - без разбиване и разкопаване - благодарение на най-новите
и достъпни технологии с използване на роботи и гъвкави материали. Изграждане на тръба в тръбата - метод на
чорапа.Без изкопните методи за ремонт на комуникациите значително съкращават времето за ремонт и броя на
заетите служители, повишава се нивото на сигурност при работа, както за служителите, така и за живущите в района
(липса на окопи и тежки машини по натоварените градски улици). Подмяната на остарели, износени подземни градски
комунални услуги (тръбопроводи) чрез традиционни (отворени, изкопни) методи е все по-трудно, а понякога и просто
невъзможно. Прилагането на по-чисти и удобни методи за без изкопно саниране и изграждане на комуникациите е
стратегическо решение на този проблем.
За повече информация:
www.kanal.bg
Тел. – 0885 601 658
Виктор Кузманов
http://obiavidnes.com/obiava/35338/sanirane-na-kanali---robotiziran-bezizkopen-remont

Къща За Гости"При Братята"-Орешак
Къща За Гости”При Братята”-с.Орешак/Троян е къща с настроение и дух.Топла през зимата и прохладна през
лятото.Сгушена е в Троянския балкан
„Благодаря за почивката”-това са думите, които желаем да чуем от Вас, но за да ги заслужим, ние-домакините глезим
индивидуално всеки гост.
Два просторни апартамента и седем модерни стаи ви въвличат в уникална хармония за почивка.
Останете очаровани от: Троянския манастир, Националното изложение на занаятите,Природо-научния музей, Празник
на сливата, Празник на с.Орешак, чудотворната икона Света Богородица Троеручица-15 Август, Видимското пръскало
За Вас чревоугодници:Пригответе сами вкусни ястия или посетете някоя механа с Традиционни Българския Ястия и
деликатеси
На ваше разположение, мили гости:
-басейн, детски басейн, шезлонги, чадъри(летния сезон)
-барбекю
-скара
-лятна градина
-детски кът
-2 просторни апартамента
-6 двойни стаи с кралска спалня
-1 двойна стая с две единични легла
-санитарен възел във всяка стая/апартамент
-кабелна TV
-LCD телевизори в стаите
-механа на самообслужване
-кухня-напълно оборудвана
-3 броя хладилници
-бар с кафе машина
-витрина с бира и безалкохолни
-WI-FI интернет(безплатен)
-локално парно (зимния сезон)
-камина
-забавления(ролери, федербал, футболна топка, табла, карти)
-домашни любимци
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Цени на рецепция
Двойна стая лукс-59.00 лева
Апартамент(2 души)-79.00 лева
Апартамент(3-4 души)-89.00 лева
Единична стая-44.00 лева
Наем на цялата къща(22+2 души)-550.00 лева
* В цената са включени: нощувка, туристическа такса
***БЕЗПЛАТНО: локално парно(през зимния сезон), паркинг,wi-fi интернет, механа, барбекю, камина, детска площадка,
оборудвана кухня, хладилник,бар, посуда, тенис на маса, дартс, басейн(през летният сезон), шезлонги, чадъри и
гарантирано приятно изкарване
*Апартаментите разполагат с кралска спалня и двоен разтегателен диван в отделни помещения
За Контакти:
Марианна Балабанова
http://www.bratyata.com
http://www.facebook.com/bratyata
bratyata@yahoo.com
+359 879 034 987
+359 878 102 111
http://obiavidnes.com/obiava/35335/kyshta-za-gostipri-bratyata-oreshak

Athlon II™ X2 250 Dual Core (3.0GHz
Athlon II™ X2 250 Dual Core (3.0GHz, 2MB, 65W, AM3) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/35327/athlon-ii-x2-250-dual-core-30ghz

Захранване 450W
Захранване 450W, 120mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/35325/zahranvane-450w

Huawei Vision (U8850)
Huawei Vision (U8850), 3G GSM, GPS, 3.7" (9.40 cm) multi-touch сензорен екран, 5Mpix камера, 512MB RAM, WiFi 802.11n,
bluetooth, Android 2.3.7
http://obiavidnes.com/obiava/35322/huawei-vision-u8850

WWW.SHPERPLAT.EU - Хидрофобен Шперплат / Водоустойчив
МИП ГРУП ООД е директен вносител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв филм1220 X 2440 X 21 MM - първо качество водоустойчив шперплат.
2. Черен филм 1220 X 2440 X 21 MM – първо и второ качество.
3. Черен филм 1220 X 2440 X 20 MM – ниско качество.
4. MEGAPLEX – най-новият продукт на българския пазар. Кафяв хидрофобен шперплат , размери 1220 X 2440 X 21 MM ,
WBP фенол лепило , TOP клас за пазара. Пробвайте за да се уверите сами. Двустранно брандирано лого MEGAPLEX ,
WBP GLUE , A CLASS.
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , град Варна.
Организира транспорт до клиента на най-добри цени.
МИП ГРУП ООД
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0896 699 099
0899 700 000
www.MIPGROUP.eu
www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35308/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

Онлайн магазин за бельо Фантасма - fantasma.bg
Посетете онлайн магазина за българско бельо - fantasma.bg и се насладете на изобилието от продукти, които предлагаме
– бодита, сутиени, бикини, курсажи, спални комплекти, нощници, бюстиета, плажно облекло и др. Нашите продукти са
изработени от високо качествени материи, съобразени са с модните тенденции и като цяло клиентите ни са доволни от
качественото българско бельо, което предлагаме.
http://obiavidnes.com/obiava/35306/onlayn-magazin-za-belyo-fantasma---fantasmabg

ЗДРАВЕЦ-НИКИ ЕООД
Фирма ЗДРАВЕЦ-НИКИ ЕООД се намира в гр.София на ул.Пиротска 40.Фирмата предлага качествени платове на едро
и дребно.Предлага следните платове:
Кадифе,Шифон,Сатен,Тюл,Мрежа,Дантела,Вълнени платове,Лен,Габардин и много други.Фирмата внася качествените
платове от Гърция.Италия,Турция и Румъния
Работно време: понеделник до петък 9:00 до 19:00
неделя от 10:00 до 17:00
Управител ВАЛЯ АЛЕКСИЕВА
тел:0894968735 / 0893266653
http://obiavidnes.com/obiava/35304/zdravec-niki-eood

Отпушване на канал Перник
ВиК услуги ВиК ремонти.Изграждане и проектиране на ВиК инсталации.Отстраняване на аварии.Отпушване на
канал.Цялостно изграждане на бани и санитарни помещения.Водопроводчик Перник. http://www.vikuslugi.net 088 66 11
353
http://obiavidnes.com/obiava/35303/otpushvane-na-kanal-pernik

ремонт на баня
ВиК услуги ВиК ремонти.Изграждане и проектиране на ВиК инсталации.Отстраняване на аварии.Отпушване на
канал.Цялостно изграждане на бани и санитарни помещения.Водопроводчик Перник. http://www.vikuslugi.net 088 66 11
353
http://obiavidnes.com/obiava/35302/remont-na-banya

Водопроводчик Перник
ВиК услуги ВиК ремонти.Изграждане и проектиране на ВиК инсталации.Отстраняване на аварии.Отпушване на
канал.Цялостно изграждане на бани и санитарни помещения.Водопроводчик Перник. http://www.vikuslugi.net 088 66 11
353
http://obiavidnes.com/obiava/35301/vodoprovodchik-pernik

ВиК Ремонти Перник
ВиК услуги ВиК ремонти .Изграждане и проектиране на ВиК инсталации.Отстраняване на аварии.Отпушване на
канал.Цялостно изграждане на бани и санитарни помещения.Водопроводчик Перник. http://www.vikuslugi.net 088 66 11
353
http://obiavidnes.com/obiava/35300/vik-remonti-pernik

ВиК услуги Перник
ВиК услуги ВиК ремонти Перник.Изграждане и проектиране на ВиК инсталации.Отстраняване на аварии.Отпушване на
канал.Цялостно изграждане на бани и санитарни помещения.Водопроводчик Перник. http://www.vikuslugi.net 088 66 11
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353
http://obiavidnes.com/obiava/35299/vik-uslugi-pernik

Отпушване на канал
ВиК услуги ВиК ремонти София.Изграждане и проектиране на ВиК инсталации.Отстраняване на аварии.Отпушване на
канал.Цялостно изграждане на бани и санитарни помещения.Водопроводчик София. http://www.vikuslugi.net 088 66 11 353
http://obiavidnes.com/obiava/35298/otpushvane-na-kanal

ремонт на баня
ВиК услуги ВиК ремонти София.Изграждане и проектиране на ВиК инсталации.Отстраняване на аварии.Отпушване на
канал.Цялостно изграждане на бани и санитарни помещения.Водопроводчик София. http://www.vikuslugi.net 088 66 11 353
http://obiavidnes.com/obiava/35297/remont-na-banya

водопроводчик софия
ВиК услуги ВиК ремонти София.Изграждане и проектиране на ВиК инсталации.Отстраняване на аварии.Отпушване на
канал.Цялостно изграждане на бани и санитарни помещения.Водопроводчик София. http://www.vikuslugi.net 088 66 11 353
http://obiavidnes.com/obiava/35295/vodoprovodchik-sofiya

вик ремонти
ВиК услуги ВиК ремонти София.Изграждане и проектиране на ВиК инсталации.Отстраняване на аварии.Отпушване на
канал.Цялостно изграждане на бани и санитарни помещения.Водопроводчик София. http://www.vikuslugi.net 088 66 11 353
http://obiavidnes.com/obiava/35294/vik-remonti

вик услуги
ВиК услуги ВиК ремонти София.Изграждане и проектиране на ВиК инсталации.Отстраняване на аварии.Отпушване на
канал.Цялостно изграждане на бани и санитарни помещения.Водопроводчик София. http://www.vikuslugi.net 088 66 11 353
http://obiavidnes.com/obiava/35293/vik-uslugi

вик ремонти
ВиК услуги ВиК ремонти София.Изграждане и проектиране на ВиК инсталации.Отстраняване на аварии.Отпушване на
канал.Цялостно изграждане на бани и санитарни помещения.Водопроводчик София. http://www.vikuslugi.net 088 66 11 353
http://obiavidnes.com/obiava/35292/vik-remonti

вик услуги
ВиК услуги ВиК ремонти София.Изграждане и проектиране на ВиК инсталации.Отстраняване на аварии.Отпушване на
канал.Цялостно изграждане на бани и санитарни помещения.Водопроводчик София. http://www.vikuslugi.net 088 66 11 353
http://obiavidnes.com/obiava/35291/vik-uslugi

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
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5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.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/35290/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/35289/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
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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/35288/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/35287/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
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office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35286/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

Столове за учебни зали, аудитории, киносалони, конферентни столове- TES-A мебели
Столове за учебни зали, аудитории, киносалони, конферентни столове- TES-A мебели. Посетете нашия уеб адрес,
разгледайте и отправете вашето запитване.
http://obiavidnes.com/obiava/35285/stolove-za-uchebni-zali-auditorii-kinosaloni-konferentni-stolove--tes-a-mebeli

Жена 35 г., осигурява неангажираща връзка и дискретни срещи - СМС на 191919 с първа дума
110 PEPA
Жена 35 г., осигурява неангажираща връзка и дискретни срещи - СМС на 191919 с първа дума 110 PEPA (1,20лв.)
http://obiavidnes.com/obiava/35283/jena-35-g-osiguryava-neangajirashta-vryzka-i-diskretni-sreshti----sms-na-191919-s-p

15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5050
15.6" (39.62 cm) DELL Inspiron N5050, "Obsidian Black" N1017, двуядрен Pentium™ B960 2.2GHz, HD LED Display (HDMI),
4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Linux, 2.37kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35281/156-3962-cm-dell-inspiron-n5050

15.6" (39.62 cm) Toshiba C660D-1H2
15.6" (39.62 cm) Toshiba C660D-1H2, черен, двуядрен AMD E300 1.3Ghz, HD LED Display, 4GB, 320GB, DVDRW, 802.11n,
bluetooth, camera, Free DOS, 2.54kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35279/156-3962-cm-toshiba-c660d-1h2

15.6" (39.62 cm) Toshiba L750-20C
15.6" (39.62 cm) Toshiba L750-20C, бял, двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 640GB,
DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Free DOS, 2.5kg, 2г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35277/156-3962-cm-toshiba-l750-20c

Частни уроци по английски език и английска литература
ПРЕПОДАВАТЕЛ по английски език и литература, завършила The University of London, подготвя за всички изпити и
сертификати - 11 лв
http://obiavidnes.com/obiava/35276/chastni-uroci-po-angliyski-ezik-i-angliyska-literatura

ПАРКЕТНИ УСЛУГИ
Извършвам професионални паркетни услуги със съвременна техника при изгодни условия.Може да получите компетентна
и изчерпателна информация за всичко от което се нуждае вашия дървен под,според вашите изисквания и
възможности.Може да ме намеритена следните координати: GSM:0898734475; www.cikli-parket.com; cikli.parket@mail.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35275/parketni--uslugi

ПАРКЕТНИ УСЛУГИ
Реди,цикли,лакира ,притяга ,фугира,байцва паркет и дюшеме.
Продажба на масивен паркет и ламинат.
Дългогодишен опит гарантирано качество на конкурентни цени.
www.parketni-uslugi.com
GSM: 0876852408 ; E-mail: parketi@mail.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35273/parketni--uslugi
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Перфект-паркет
Фирмата извършва следните паркетни услуги:
Реди,цикли,лакира ,притяга ,фугира,байцва паркет и дюшеме.
Продажба на масивен паркет и ламинат.
Дългогодишен опит гарантирано качество на конкурентни цени.
Машините са обезпрашени.
www.perfect-parket.com
e-mail : office@perfect-parket.com
0885879554
02/4819696
http://obiavidnes.com/obiava/35272/perfekt-parket

-Корект Паркет
ПАРКЕТНИ УСЛУГИРеди,цикли,лакира ,притяга ,фугира,байцва паркет и дюшеме.
Продажба на масивен паркет и ламинат.
Дългогодишен опит гарантирано качество на конкурентни цени.
Машините са обезпрашени.
office@korekt-parket.com
www.korekt-parket.com
0896 26 74 94
0877 11 77 39
02 / 416 82 07
http://obiavidnes.com/obiava/35271/-korekt-parket

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-0877696928
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
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http://obiavidnes.com/obiava/35270/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-0877696928

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-Стара Загора
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/35269/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-stara-zagora

Частен детектив-Детективска агенция Фокс-Пловдив
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/35268/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-plovdiv
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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
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/35267/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413-uslugi-za-cyalata--strana

15.6" (39.62 cm) Samsung 300E5Z-S04 +подарък футболна топка Puma
15.6" (39.62 cm) Samsung 300E5Z-S04 +подарък футболна топка Puma, сребрист, двуядрен Intel® Core™ i3 2350M 2.3GHz,
HD LED Display & GeForce GT 520MX 1GB (HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Free DOS, 2.3kg, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35266/156-3962-cm-samsung-300e5z-s04-podaryk-futbolna-topka-puma

15.6" (39.62 cm) Samsung 300E5Z-S07 +подарък футболна топка Puma
15.6" (39.62 cm) Samsung 300E5Z-S07 +подарък футболна топка Puma, сребрист, двуядрен Intel® Core™ i5 2450M 2.5GHz,
HD LED Display & GeForce GT 520MX 1GB (HDMI), 4GB, 500GB, DVDRW, 802.11n, bluetooth, camera, Free DOS, 2.3kg, 2г.
гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35264/156-3962-cm-samsung-300e5z-s07-podaryk-futbolna-topka-puma

www.floratea.net – Доставки на цветя за Вашия празник.
Направете Вашия личен празник незабравим с неповторимите букети на цветен бутик „ФлораТеа“. Подарете на себе си
или на Вашите близки една различна емоция и придайте собствен почерк на важните събития.
Можете да ни намерите и във Facebook: https://www.facebook.com/floratea.net
http://obiavidnes.com/obiava/35263/wwwflorateanet--dostavki-na-cvetya-za-vashiya-praznik

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
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-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35261/detektivska-agenciya-inkognito-----bezplatni-konsultacii

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
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http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35260/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektiviizneveri-i-brachni-bezplatni-kon

9.7" (24.64 cm) Apple Ipad 3
9.7" (24.64 cm) Apple Ipad 3, таблет, 9.7" (24.64 cm) Multi-touch IPS LED Display, двуядрен Apple A5X процесор, вградена
16GB памет, 802.11n, bluetooth, 2xcamera, 0.66kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35259/97-2464-cm-apple-ipad-3

Коли за скрап
Купува коли за скрап/бракуване/ на място за София, издава веднага документи за дерегистрация в КАТ и данъчна служба,
плаща на място, има възможност в рамките на деня, работим без почивен ден.
тел 02/9465436, 02/4410524,
M tel-0887901663
Globul-0898980369
Vivatel- 0876029495
http://obiavidnes.com/obiava/35258/koli-za-skrap

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35255/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,
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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/35254/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,
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/35253/detektivska-agenciya-hameleon---profesionalni-detektivi

Продавам шевна обущарска кърпашка машина .
Продавам шевна обущарска кърпашка машина .
http://obiavidnes.com/obiava/35252/prodavam-shevna-obushtarska-kyrpashka-mashina-

9.7" (24.64 cm) Apple Ipad 3 4G
9.7" (24.64 cm) Apple Ipad 3 4G, таблет, 9.7" (24.64 cm) Multi-touch IPS LED Display, двуядрен Apple A5X процесор, вградена
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16GB памет, 802.11n, bluetooth, 2xcamera, 0.66kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35251/97-2464-cm-apple-ipad-3-4g

9.7" (24.64 cm) Apple Ipad 3
9.7" (24.64 cm) Apple Ipad 3, таблет, 9.7" (24.64 cm) Multi-touch IPS LED Display, двуядрен Apple A5X процесор, вградена
64GB памет, 802.11n, bluetooth, 2xcamera, 0.66kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35248/97-2464-cm-apple-ipad-3

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/35247/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
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тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35246/detektivska-agenciya-ayaks-predlaga-vsyakakyv-vid-detektivski-uslugi

Детективска агенция АЯКС|Частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата. Възможност за използване на събраната
информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното насилие
http://detectivebg.com
office@detectivebg.com
тел.0888135197 - 0898363433
Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/35245/detektivska-agenciya-ayakschasten-detektiv

9.7" (24.64 cm) Apple Ipad 3 4G
9.7" (24.64 cm) Apple Ipad 3 4G, таблет, 9.7" (24.64 cm) Multi-touch IPS LED Display, двуядрен Apple A5X процесор, вградена
64GB памет, 802.11n, bluetooth, A-GPS, 2xcamera, 0.66kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/35243/97-2464-cm-apple-ipad-3-4g

Asus SABERTOOTH Z77
Asus SABERTOOTH Z77, Z77, LGA1155, DDR3, 2xPCI-E 3.0 (SLi/CF/LucidLogix® Virtu™) (HDMI & DisplayPort), SB7.1,
Lan1000, 4xSATA 6Gb/s, 2x eSATA 6Gb/s, 6xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/35241/asus-sabertooth-z77

BenQ MX501 3D Ready 2700lum 1024x768 4000:1 управление чрез RS232
BenQ MX501 3D Ready 2700lum 1024x768 4000:1 управление чрез RS232, дистанционно, 2.5kg, 3г
http://obiavidnes.com/obiava/35240/benq-mx501-3d-ready-2700lum-1024x768-40001-upravlenie-chrez-rs232

2 DELL AX510PA
2 DELL AX510PA, съвместими с монитори DELL
http://obiavidnes.com/obiava/35238/2-dell-ax510pa

Чанта Sweex SA028
Чанта Sweex SA028, 18" (45.72 cm)
http://obiavidnes.com/obiava/35232/chanta-sweex-sa028
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Gigabyte H61MA-D3V
Gigabyte H61MA-D3V, H61, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0 (DVI), SB7.1, Lan1000, 2x SATA 6Gb/s RAID 0,1, 2xUSB3.0, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/35229/gigabyte-h61ma-d3v

Gigabyte P61A-D3
Gigabyte P61A-D3, H61, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0, SB7.1, Lan1000, 2x SATA 6Gb/s RAID 0,1, 2xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/35227/gigabyte-p61a-d3

Gigabyte H77-DS3H
Gigabyte H77-DS3H, H77, LGA1155, DDR3, PCI-E 3.0(CF)(HDMI & DVI), SB7.1, Lan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10,
4xUSB3.0, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/35224/gigabyte-h77-ds3h

ЛЕПЕНЕ ТАПЕТИ ОТ МАЙСТОР НЕПУШАЧ ЧАСТНО ЛИЦЕ СЪМ И БОЯДИСВАМ С
ЛАТЕКС И БОИ, ШПАКЛОВКИ, 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
НЕ СЪМ ФИРМА!!!!!!
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/35221/lepene-tapeti-ot-maystor-nepushach-chastno-lice-sym-i-boyadisvam-s-lateks-i-boi-shpa

Gigabyte Z77X-UD5H
Gigabyte Z77X-UD5H, Z77, LGA1155, DDR3, 3x PCI-E 3.0 (SLi/CF), HDMI, DVI & DisplayPort, X-Fi Xtreme Fidelity SB7.1,
2xLan1000, 2xSATA 6Gb/s RAID 0,1,5,10, 10xUSB3.0, eSATA 6Gb/s, 1394, ATX
http://obiavidnes.com/obiava/35220/gigabyte-z77x-ud5h

HAMA AM-7200
HAMA AM-7200, безжична, оптична, бяло/синя, компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/35217/hama-am-7200

HAMA AM-7200
HAMA AM-7200, безжична, оптична, бяло/червена, компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/35215/hama-am-7200

Квартира и нощувки за 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 200 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
Цени : до 30 юни и след 25 август – 10 лв. нощувка ,
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от 1.07. до 25 август-12 лв. нощувка ,
деца - с намаление или безплатно
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/35213/kvartira-i-noshtuvki-za-pochivka-na-more-v-pomorielyato-2012

HAMA AM-7200
HAMA AM-7200, безжична, оптична, бяло/зелена, компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/35211/hama-am-7200

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 140лв
При закупуване еднавременно Риболовен сонар и Лодка за захранка
Цена 460лв
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/35210/lodka-za-zahranka

WWW.SHPERPLAT.EU - Хидрофобен Шперплат / Водоустойчив
МИП ГРУП ООД е директен вносител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв филм1220 X 2440 X 21 MM - първо качество водоустойчив шперплат.
2. Черен филм 1220 X 2440 X 21 MM – първо и второ качество.
3. Черен филм 1220 X 2440 X 20 MM – ниско качество.
3. MEGAPLEX – най-новият продукт на българския пазар. Кафяв хидрофобен шперплат , размери 1220 X 2440 X 21 MM ,
WBP фенол лепило , TOP клас за пазара. Пробвайте за да се уверите сами. Двустранно брандирано лого MEGAPLEX ,
WBP GLUE , A CLASS.

Страница 21/54

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.06.2012

Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , град Варна.
Организира транспорт до клиента на най-добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
www.MIPGROUP.eu
www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35209/wwwshperplateu---hidrofoben-shperplat--vodoustoychiv

Adapter PCI-E to USB3.0/SATA3/eSATA
Adapter PCI-E to USB3.0/SATA3/eSATA
http://obiavidnes.com/obiava/35207/adapter-pci-e-to-usb30sata3esata

СТАРТИРА НОВА група по НАЧАЛНА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ!НАЙ-ДОБРОТО ЗА
ВАС!
НАЙ-ДОБРОТО!Лицензиран Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС предлага компютърно обучение - Начална
компютърна грамотност за начинаещи и напреднали ! Занятията включват работа с WINDOWS, OFFICE, WORD,
EXCEL, INTERNET и др. програми изключително необходими , както на работното място, така и за употреба вкъщи.
Стремим се да прилагаме индивидуален подход съчетан със съвременни методи на обучение. Нашата работа е
съобразена с нуждите на потребителите и с практиката, на която наблягаме в курсовете ни! Предлагаме обучение в
групи и индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно за курсистите време през деня, вечер или събота и неделя. Курсистите получават записки и други учебни материали, за да преговарят уроците
или да ги ползват за справка. Онези, които не са учили английски, също успяват да научат необходимите думи, за да
разбират компютърните диалози. Работим с хора от всички възрасти. Нашите курсове са изградени изключително върху
примери от практиката.
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 ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/35205/startira-nova-grupa-po-nachalna-kompyutyrna-gramotnostnay-dobroto-za-vas

Слушалка HAMA Trend-HK-3043
Слушалка HAMA Trend-HK-3043
http://obiavidnes.com/obiava/35204/slushalka-hama-trend-hk-3043

БЪРЗИ КРЕДИТИ БЕЗ ПОРЪЧИТЕЛИ,САМО С ЛИЧНА КАРТА!
БЕЗ такси и комисионни при кандидатстване!
- Кеш и по банков път!
- За работещи,пенсионери,ЕТ!
- За работещи на свободна практика,жени по майчинство!
За ПЪРВИ КРЕДИТ се отпуска сума до 700лв.!Дискретност!
ДВУСЕДМИЧНИ И МЕСЕЧНИ ВНОСКИ!
ЛИЧЕН КОНСУЛТАНТ ЗА СРЕЩА В УДОБНО ЗА ВАС ВРЕМЕ И МЯСТО ЗА гр.ПЛОВДИВ!
http://obiavidnes.com/obiava/35203/byrzi-krediti-bez-porychitelisamo-s-lichna-kartabez-taksi-i-komisionni-pri-kand

ВСИЧКО ЗА БАНЯТА
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Фирма НОВА ВИЗИЯ предлага фаянс и теракот, гранитогрес, душ-кабини, санитарен фаянс, мебели от PVC, аксесоари и
огледала, вентилатори и лири. Разгледайте ни на www.vizia-bania.com или заповядайте на адрес ул.Дойран № 12, тел. за
контакт 02 4444 004 и 0888 112530. Предлагаме БЕЗПЛАТЕН ПРОЕКТ, отстъпки при цялостно обзавеждане на банята,
транспорт.
http://obiavidnes.com/obiava/35202/vsichko-za-banyata

Слушалка HAMA Trend-HK-3044
Слушалка HAMA Trend-HK-3044
http://obiavidnes.com/obiava/35200/slushalka-hama-trend-hk-3044

WEB DESIGN , COREL DRAW , PHOTOSHOP , AUTO CAD , 3ds max-НИСКИ ЦЕНИ!
НА НАЙ-ДОБРИ ЦЕНИ!ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ!ИЗБЕРЕТЕ КАЧЕСТВОТО! Лицензиран Професионален Център ИНТЕР
АЛИАНС предлага компютърно обучение за начинаещи и напреднали – Специализирани компютърни курсове за графичен
дизайн, Web Design (уеб дизайн), векторни и растерни програми: AutoCAD двумерно и тримерно чертане, 3D Studio Max,
Adobe Photoshop, CorelDraw, Illustrator, InDesign, PageMaker, QuarkXPress, WebDesign: Flash, DreamWeaver, HTML, Adobe
Premiere Pro, After Effects, Access, Word и Excel за напреднали и други. . програми изключително необходими , както на
работното място, така и за употреба вкъщи. Стремим се да прилагаме индивидуален подход съчетан със съвременни
методи на обучение. Нашата работа е съобразена с нуждите на потребителите и с практиката, на която наблягаме в
курсовете ни! 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.042/605363/0895622470
Интер Алианс, 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 / interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35199/web-design--corel-draw--photoshop--auto-cad--3ds-max-niski-ceni

Кабел HDMI(м) - HDMI(м)
Кабел HDMI(м) - HDMI(м), 1.5m, HAMA
http://obiavidnes.com/obiava/35196/kabel-hdmim---hdmim

ЕЗИКОВИ,КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ И ИНД.ОБУЧЕНИЯ-ГОЛЕМИ ОТСТЪПКИ!
САМО СЕГА!ГОЛЕМИ ОТСТЪПКИ СПЕЦИАЛНО ЗА ВАС!НОВИ ГРУПИ!ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ!
Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет.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/35195/ezikovikompyutyrni-kursove-i-indobucheniya-golemi-otstypki

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)
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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/35193/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatel

Ет. от къща, 113м2, осн. ремонт, обзаведен, Въстанически
Етаж от къща с реална квадратура 113м2, с много добро разпределение на хубаво място на 3-ти етаж, в фамилна
кооперация на тиха улица в района на баня Русалка - кв. Въстанически. В апартамента е правен цялостен ремонт преди 4
години: сменена дограма - PVC, ВиК инсталация, ел. инсталация, подови настилки, нова баня и WC. Продава се изцяло
обзаведен с луксозни и стилни мебели и ел. уреди /печка, пералня, хладилник, съдомиялна/, 2 климатика и 3 конвекторни
стенни радиатори, СОТ. Разпределението е следното: хол с трапезария и кухненски бокс - едно просторно и много светло
помещение с източно изложение и голяма тераса; 2 спални без преход по 16м2 и 20м2 - източно изложение; луксозна баня
с прозорец и отделно WC с прозорец; в коридора има място за 2 вградени гардероба. Къщата е измазана и няма
застрояване на калкан, построена е върху общинско дворно място с площ 300м2. Цена: 79 000 Евро. При сериозен интерес
от страна на купувача е възможен коментар на цената. За контакти: 0878867009; 032960065 Ваня
http://obiavidnes.com/obiava/35190/et-ot-kyshta-113m2-osn-remont-obzaveden-vystanicheski

Електронна цигара eGo - C - 2 броя
EGO-C е трето поколение електронна цигара от модела EGO със сменяем нагревател на атомайзера, в комбинация с
нова революционна система за директно пълнене на пълнителите, -"tank system".
Атомайзера на този модел се състои от три части - основа, нагревател и капачка което позволява лесна подмяна и
почистване само на нагревателната част.
Също така можете да използвате различни нагреватели с различна течност за да избегнете смесване на ароматите.
Комплекта съдържа 5 бр. нагреватели.
Пълнителите са същите както на стандартната цигара EGO-T не съдържат вата и са прозрачни, което прави
възможно следенето на количеството останала никотиновата течност в резервоарчето . Батериите са с ръчна
активация чрез натискане на бутон - решение, осигуряващо по-висока надеждност.
С EGO-C ще си осигурите дълго и приятно пушене през целия ден без да мислите непрекъснато за батерии и
зарядни,количеството пара е обилно и плътно с отлично предаване на ароматите.

Приятно Е-пушене!
Съдържание на комплекта:
2 бр. батерии 650 mAh 3.7-4.2V
2 бр. разглобяеми атомайзери
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5 бр. нагреватели "tank"
5 бр. пълнители "tank"
1 бр. USB зарядно
1 бр. зарядно ел. мрежа (220V)
http://obiavidnes.com/obiava/35187/elektronna-cigara-ego---c----2-broya

Детективска Агенция Инкогнито - Безплатни консултации
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35186/detektivska-agenciya-inkognito-----bezplatni-konsultacii

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

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

• ОСБ–3 ПЛОСКОСТИ /влагоустойчиви/ внос от САЩ с размери:
9.5x1220x2440мм
11x1220x2440мм
15х1220х2440мм
18x1220x2440мм.
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ЗА КОЛИЧЕСТВА - ДОСТАВКИ В ЦЯЛАТА СТРАНА !!!
Складови бази във Варна и София
0884266912, 02/9310348
www.shperplat.com
www.vodoustoichivshperplat.com
www.osbbg.com
http://obiavidnes.com/obiava/35184/shperplat--vodoustoychiv-i-osb-3-ploskosti

ЦАРСКИ БИЛКИ
ЦАРСКИ БИЛКИ
ЦАРСКИ БИЛКИ - по оригинални рецепри на магистър фармацевт Никола Мангалджиев.
"Нека храната бъде твоето лекарство, а лекарството-храна"
ЦАРСКИ БИЛКИ
Царски билки за Идеална фигура
Златна формула
Царски билки за Детето
Царски билки за Мъжа
Царски билки за Жената
Царски билки за Идеална фигура
Царски билки за Дихателната система
Царски билки за Храносмилателната система
Царски билки за Имунната система
Царски билки за Съня
Царски билки за Имунната система
Царски билки за Идеална фигура
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНАТА СИСТЕМА
ЦАРСКИ БИЛКИ" - БИЛКОГЛЮКОНОРМ
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ИСТИНСКО УДОВОЛСТВИЕ
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ИДЕАЛНА ФИГУРА
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА КРЪВОНОСНАТА СИСТЕМА
http://obiavidnes.com/obiava/35180/carski-bilki

Пейнт Зуум
Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване с професионална прецизност!
Забравете разплискващите се кофи и вани за боя!
* 3 режима на пръскане - за вертикално или хоризонтално боядисвате
* регулируемата ширина на разпръскване
* прецизно боядисване на трудно достъпни места
* за всякакви бои и повърхности!
Пистолетът за боядисване Пейнт Зум е направен от висококачествени, супер здрави и ултра леки материали и мощен
мотор от 600 вата.
Боядисвате с всички видове бои, върху всякакви повърхности
* стени
* тухли
* ламперия
* бетон
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* масивно дърво и др.
С Пейнт Зум
* спестявате пари,
* изразходвате по-малко боя
* покритивате фино, гладко и равномерно
Такова качество е невъзможно да се постигне с четка и валяк!
Боядисвайте лесно с Пейнт Зум!
Гаранция 12м
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/35178/peynt-zuum

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
http://obiavidnes.com/obiava/35177/vodonagryavashta-smesitelna-bateriya

ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан
Целутрон
ЦЕЛУТРОН ЗА ОТСЛАБВАНЕ, , Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
ЦЕЛУТРОН ЗА УСКОРЯВАНЕ НА МЕТАБОЛИЗМА И РЕДУЦИРАНЕ НА ТЕЛЕСНИТЕ МАЗНИНИ !
Основни функции и режими на работа :
F1 Мускулен масаж, релакс и Физиотерапия:
F2 Тонизиране
F3 Стимулация на кръвната и лимфната циркулация – при уморени крака, варикозни вени, целулит и след липосукция
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F4 Редуциране на теглото и стягане на тъканите
Изборът на времетраене на процедурата може да бъде направен ръчно – 20 до 30 минути за максимална ефективност.
Апаратът за ускоряване на метаболизма и редукция на телесните мазнини е устройство създадено с методите на
съвременната медицина, с активно използване на последните научни изследвания в областта на медицината,
физиотерапията и козметиката, с отчитане на биологичното и физиологично взаимодействие между мазинините и
мускулната тъкан в човешкото тяло и биохимията на човешкият организъм.
Действието на уреда използва нормалните принципи на функциониране на човешкото тяло; крайната цел е да се
постигне естествено ускоряване на метаболизма, в пълно съответствие с природата на организма, използвайки само
естествените процеси в тялото. Създаването на това устройство е резултат от дългогодишни тестове, опити и
анализи, правени от водещи специалисти в съответните области.
Използваната технология, базирана на микропроцесорна основа, дава възможност за прецизно действие в проблемните
зони без, или с минимум странични въздействия. Уредът обединява няколко режима на работа, на база на
усъвършенстваните през хилядолетията методи на акупунктурата, предназначени за решаване на различни телесни
проблеми – наднормено тегло, забавена обмяна на веществата, детренираност на отделни мускулни групи, липса на
еластичност на кръвоносните съдове и като цяло – липса на тонус; апаратът предлага комплексно решение за всички
тези проблеми с методите на акупунктурата, физиотерапията и масажът.
Модел: GS-14 -2011
Гаранция - 12 месеца. Сертификация: CE, RoHS, CQCЦена: 750 лв.
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/35176/celutron-za-otslabvane--redukciya-na-mastna-tykan

Парочистачка Стийм моп X5
Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309

Страница 28/54

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.06.2012

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/35175/parochistachka-stiym-mop-x5

090 36 30 19 вътр. 110
Пробвай!!! Какво ти пречи, набери ме- 090 36 30 19 вътр.110(0,96 лв.),За теб - CEX.FREE.BG - за SKYPE изпрати СМС с
текст 110 SKYPE2 на номер 191919
http://obiavidnes.com/obiava/35147/090-36-30-19-vytr-110

ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА
ЕЛЕКТРОННА ЦИГАРА eGo-Т 1100 mAh battery - най-усъвършенстваната електронна цигара в света за в момента модел 2012 г.
Закупувайки сега Его-Т, получавате подарък: никотинова течност - Цена: 9.50лв.
Цена 125лв
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/35139/elektronna-cigara

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/35138/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Масажна-масажираща седалка
Масажна-масажираща седалка
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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.market99.net
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/35136/masajna-masajirashta-sedalka

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
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/35132/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413-uslugi-za-cyalata--strana

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги-дългогодишен професионален опит!!!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
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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/35131/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
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0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35130/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-chasten-detektiv

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/35129/detektivska-agenciya-foks--detektivski-uslugi-burgas

Онлайн Секс!
Българска социална мрежа за виртуален секс, благодарение на която хората могат да се запознават, срещат, общуват
помежду си или просто да се показват пред уеб камера!
На нашия уеб сайт всеки ще може да намери това, от което се интересува: виртуален секс, истински срещи, жени,
мъже, фетиши онлайн, виртуални групови оргии и т.н.
Нямате уеб камера или просто предпочитате да гледате? Няма проблем! Сприятелявайте се с жени или мъже и те ще
ви се разкрият в буквален и преносен смисъл!
http://obiavidnes.com/obiava/35123/onlayn-seks

3-стаен апартамент, 90м2, тухла, обзаведен, Кършияка
3-стаен апартамент в 12-годишна кооперация в Кършияка до старата Пощата, на 5-ти етаж без асансьор.
Апартаментът е напълно завършен и обзаведен, няма скосения. Представлява: хол с кухненски бокс, 2 спални без преход,
баня, отделно WC и панорамна тераса, на която се излиза от всички помещения. Кооперацията е много добре
поддържана с изглед към озеленени площи. Към жилището има прилежащо избено помещение - 5 м2. Цена: 47 000 Евро.
За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/35120/3-staen-apartament-90m2-tuhla-obzaveden-kyrshiyaka

Регистрация на фирма в Пловдив
Регистрирайте новата си фирма на най-ниската цена за град Пловдив с Емпреси ЕООД
Фирма “ЕМПРЕСИ” ЕООД е специализирана в областта регистрация на фирма. Извършваме регистрация на ЕТ, ЕООД,
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ООД, АД. Предлагаме Ви и извършване на услуги по регистрация по ЗДДС, заличаване на еднолични търговци, Прехвърляне
на дружествени дялове, годишни финансови отчети и други услуги по вписване в Търговския регистър.....
http://www.empressi.com/
http://obiavidnes.com/obiava/35119/registraciya-na-firma-v-plovdiv

Healing with energy
Интересувате ли се да изучите новаторски способ за оздравявене ? Новата ни електронна страница за лечение с енергия
ще ви покаже да получите очакваните резултати !
http://obiavidnes.com/obiava/35118/healing-with-energy

15.6" (39.62 cm) DELL XPS L502x "Metalloid Aluminum"
15.6" (39.62 cm) DELL XPS L502x "Metalloid Aluminum", N3017, четириядрен Intel® Core™ i7 2720QM 2.2/3.3GHz, FULL HD
LED Display & GeForce GT 540M 2GB (HDMI), 4GB DDR3, 500GB 7200rpm, DVDRW, 802.11n, bluetooth, USB3.0, camera,
FreeDOS, 2.7kg, 3г.
http://obiavidnes.com/obiava/35117/156-3962-cm-dell-xps-l502x-metalloid-aluminum

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,
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/35115/detektivska-agenciya-hameleon---profesionalni-detektivi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ АВАЛОН І ЧАСТЕН ДЕТЕКТИВ І ДОСТЪПНИ ЦЕНИ
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І Детективска агенция Авалон І Частен детектив І Достъпни цени І
Изневери , издирване , биологични родители ,
наблюдение , справки , помощ на родители с трудни деца ,
полиграф , технически средства , консултация с адвокат и ...
Бързи качествени , професионални детективски услуги .
Екипът ни се състои от доказани професионалисти с богат практически опит ,
болшинството от тях са с експертни възможности.
Индивидуален подход към всеки клиент , гарантирано запазване на неговата
анонимност.
Извършва услуги на територията на Цялата страна.
За контакти :
тел:0896747344,
e-mail:detectivi@abv.bg,
http://avalondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35114/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/35113/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ
0887605798,0878747345

ХАМЕЛЕОН

-

Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
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събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35112/detektivska-agenciya-hameleon---profesionalni-detektivi---08876057980878747345

Зареждане на автоклиматици с фреон
Разполагаме с професионална техника за профилактика и диагностика на автоклиматици. Извършваме ретрофитзамяна на стария фреон R 12 с новия, одобрен от ЕС R 134а, след съответните промивки и приспособяване на системата.
Свържете се с нас и ние ще се погрижим автоклиматика Ви да заработи като нов.
http://obiavidnes.com/obiava/35110/zarejdane-na-avtoklimatici-s-freon

3-стаен панелен апартамент, 82м2, Смирненски
3-стаен панелен апартамент на ул. "Солунска" в Смирненски, ет. 1-ви. Представлява: хол, 2 спални /едната преходна от
хола/, кухня, баня, WC, 1 тераса към хола. В жилището няма правени подобрения, много добро местоположение. Цена: 32
000 Евро. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/35109/3-staen-panelen-apartament-82m2-smirnenski

Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
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-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35107/detektivska-agenciya-inkognito

Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35106/detektivska-agenciya-inkognito

FX-4170 Quad Core (4.2GHz
FX-4170 Quad Core (4.2GHz, 4MB L2/8MB L3, 125W, AM3+) BOX
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http://obiavidnes.com/obiava/35105/fx-4170-quad-core-42ghz

FX-6200 Six Core (3.8GHz (Turbo Freq. @4.1GHz)
FX-6200 Six Core (3.8GHz (Turbo Freq. @4.1GHz), 6MB L2/8MB L3, 125W, AM3+) BOX
http://obiavidnes.com/obiava/35102/fx-6200-six-core-38ghz-turbo-freq-41ghz

Ресторанти Добрич – ресторант „Колибите”
В ресторант „Колибите” град Добрич се извършват сватбени тържества, фирмени партита, кетъринг услуги, както и
събития по други поводи. Менюто на „Колибите“ е богато – подготвят се както традиционни, така и нетрадиционни
ястия от българската и европейската кухня. Разположен в красива дъбова гора, ресторант „Колибите” ще ви впечатли
с простора си в голямата и красива лятна градина и тераса, която създава уют и неповторима атмосфера.
http://obiavidnes.com/obiava/35100/restoranti-dobrich--restorant-kolibite

250GB WD VelociRaptor™
250GB WD VelociRaptor™, SATA 6Gb/s, 10000rpm, 64MB, 5г
http://obiavidnes.com/obiava/35098/250gb-wd-velociraptor

500GB WD VelociRaptor™
500GB WD VelociRaptor™, SATA 6Gb/s, 10000rpm, 64MB, 5г
http://obiavidnes.com/obiava/35094/500gb-wd-velociraptor

1000GB WD VelociRaptor™
1000GB WD VelociRaptor™, SATA 6Gb/s, 10000rpm, 64MB, 5г
http://obiavidnes.com/obiava/35090/1000gb-wd-velociraptor

HAMA "uRage evo" Gaming Mouse
HAMA "uRage evo" Gaming Mouse, лазерна (800-3200dpi), 5 програмируеми бутона, USB
http://obiavidnes.com/obiava/35087/hama-urage-evo-gaming-mouse

HAMA "uRage Exodus" Gaming Keyboard
HAMA "uRage Exodus" Gaming Keyboard, USB
http://obiavidnes.com/obiava/35084/hama-urage-exodus-gaming-keyboard

Професионални строителни услуги - хидроизолация
Нуждаете се от професионална хидроизолация а може би ремонт на покриви ? При нас ще откриете всичко свързано с
ремонтите!
http://obiavidnes.com/obiava/35082/profesionalni-stroitelni-uslugi---hidroizolaciya

Слушалка HAMA uRage xPlode" Gaming Headset
Слушалка HAMA uRage xPlode" Gaming Headset, микрофон
http://obiavidnes.com/obiava/35080/slushalka-hama-urage-xplode-gaming-headset

Всички ДЗЗД-та ли трябва да публикуват?
Разгледайте нашата страница за изисквания . Търсите сканирате ? Предоставяме ви да намерите информация за
фактура на нашия специализиран сайт. сканирайте Вашия отчет и го прикачете ще откриете тук
http://obiavidnes.com/obiava/35079/vsichki-dzzd-ta-li-tryabva-da-publikuvat
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продавам златни риби рибки 8-10 лв/бр софия
продавам златни рибки ! над 10 бройки 8лв за брой + безплатна доставка за района на софия. до 10 бр.-10лв/брой
http://obiavidnes.com/obiava/35061/prodavam-zlatni-ribi-ribki-8-10-lvbr-sofiya

Лекарски информационни доклади за изцеление по...
Лекарски доклади за помощ и изцеление по духовен път чрез учението на Бруно Грьонинг. Изцеления, документирани от
независими лекари, доказват истинността на думите на Бруно Грьонинг: „Няма нищо нелечимо – Бог е най-големият
лекар“.
Необикновени изцеления се анализират критично от много лекари, когато са станали по чистo духовен път.
Междувременно чрез приемане на духовната лечебна сила все повече хора получават изцеление, дори и от нелечими
психически и телесни болести, и от зависимости.
Сърдечно каним всички интересуващи се.Вход свободен. Молим за дарение.
Място и дата на провеждане:
Шумен:
Информационен доклад на 16.юни (събота) от 18.30 часа, в читалище “ДобриВойников, зала "СаваДоброплодни",напл.
"Възраждане" № 4, Шумен.
http://obiavidnes.com/obiava/35052/lekarski-informacionni-dokladi-za-izcelenie-po

WWW.SHPERPLAT.EU Хидрофобен - шперплат / водоустойчив
МИП ГРУП ООД е директен вносител на Хидрофобен / водоустойчив шперплат .
Предлагаме:
1. Кафяв филм1220 X 2440 X 21 MM - първо качество водоустойчив шперплат.
2. Черен филм 1220 X 2440 X 21 MM – първо и второ качество.
3. Черен филм 1220 X 2440 X 20 MM – ниско качество.
3. MEGAPLEX – най-новият продукт на българския пазар. Кафяв хидрофобен шперплат , размери 1220 X 2440 X 21 MM ,
WBP фенол лепило , TOP клас за пазара. Пробвайте за да се уверите сами. Двустранно брандирано лого MEGAPLEX ,
WBP GLUE , A CLASS.
Само НОВ ! Само ПРОДАВА!
База град София , град Варна.
Организира транспорт до клиента на най-добри цени.
МИП ГРУП ООД
0896 699 099
0899 700 000
www.MIPGROUP.eu
www.SHPERPLAT.bg
www.MEGAPLEX.bg
http://obiavidnes.com/obiava/35046/wwwshperplateu-hidrofoben---shperplat--vodoustoychiv

Бързо четене
Четем бавно понеже никой не ни е учил как да четем с така наречена "натурална скорост". Още в основно училище
придобиваме навик да вокализираме по време на четене, което намалява скоростта. Освен това нямаме навик да правим
упражнения за очите, допускаме регресивни движения на окото и имаме неразвито зрително поле.
Бързо четене бихме могли да наречем втора "крачка" в изкуството да четем. Нашата цел не е само увеличаване на
скоростта на четене, а може би преди всичко увеличаване на разбирането на четения текст. Бързото четене е четене с
разбиране при скорост на "вербално мислене" което е около 1000 думи на минута.

Страница 38/54

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.06.2012

Курсът е адресиран към всички, на които им се налага да четат много, за които работата с текст е основна част от
дейността им-бизнесмени, мениджъри, PR специалисти, консултанти, студенти, всички, които са заинтересовани да
развият бързо четене, да открият в себе си нови възможности и да използват по-ефективно ресурсите, които
притежават, тези, които търсят начини да четат по-ефективно и с по-добро разбиране.
http://obiavidnes.com/obiava/35045/byrzo-chetene

Детективска Агенция Инкогнито
Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
>ИЗНЕВЕРИ и БРАЧНИ
-безплатни консултации,
-наблюдение,разследване,издирване,
-установяване (прилагане на снимков и видео материал)
>КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ НА ЛИЦА И ФИРМИ
-проучване на бъдещи и настоящи съдружници
-откриване на кандидати за работа
-откриване и установяване произход но стоки
-пасиви и активи
-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>GPS СИСТЕМИ И АПАРАТУРА
Разполагаме със съвременна апаратура за откриване на:
-скрити камери и микрофони в офиси,жилища и автомобили
-програми за проверка на телефонни апарати и компютри
(за вградени в тях устройства за подслушване и проследяване)
-GPS предаватели
-сателитни връзки и сървъри
Детективска агенция Инкогнито-Частни детективи
предлага професионални детективски услуги
на територията на България и извън нея !
Поверителността и Дискретността са гарантирани !!!
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/35044/detektivska-agenciya-inkognito

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!
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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/35043/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks-izvyrshva-cyalostni-razsledvaniya--predla

СТЪКЛАРСКИ УСЛУГИ- БЕЗ ПОЧИВЕН ДЕН!!!
ваме и услуги по домовете за Ваше улеснение!!!!гтнвнвммввнтгжоаее
нтит Стъкларск Стъклар и стъклопоставяне по домовете!!!Лесно и удобно по всяко време!
Извършваме
въякакъв
вид
стъкларски
услуги,от
смяна
на
стъкло
до
кабини,паравани,маси,парапети,огледала и др.
Обадете ни се-работим БЕЗ ПОЧИВКА!!!

монтаж

на

душ

http://obiavidnes.com/obiava/35042/styklarski-uslugi--bez-pochiven-den

СТЪКЛАР,СТЪКЛАРСКИ УСЛУГИ
Стъкларски услуги по всяко време!!!
Ние предлагаме остъкляване на тераси и входове,смяна на стъклопакети,подмяна на
др.
Монтаж на душ кабини,парапети,триплекс,стъклени врати и витрини.
Изработваме по Ваше желание маси,аквариуми,огледала с различна и нестандартна
форма.Извършваме и услуги по домовете за Ваше улеснение!!!!

счупени огледала,орнаменти и

http://obiavidnes.com/obiava/35041/styklarstyklarski-uslugi

Промоции на мека мебел от ТЕДИВА с -15% през месец ЮНИ 2012г от ТЕС-А мебели
Само сега ви предоставяме възможността да изберете от колекцията на фабрика ТЕДИВА вашия диван, мека мебел с
дамаска или кожа с -15% отстъпка през месец ЮНИ 2012г.!
Посетете нашия уеб адрес, разгледайте, изберете и ни посетете!
http://www.tes-a.com
http://obiavidnes.com/obiava/35037/promocii-na-meka-mebel-ot-tediva-s--15-prez-mesec-yuni-2012g-ot-tes-a-mebeli

Промоции на мека мебел от ТЕДИВА с -15% през месец ЮНИ 2012г от ТЕС-А мебели
Само сега ви предоставяме възможността да изберете от колекцията на фабрика ТЕДИВА вашия диван, мека мебел с
дамаска или кожа с -15% отстъпка през месец ЮНИ 2012г.!
Посетете нашия уеб адрес, разгледайте, изберете и ни посетете!
http://www.tes-a.com
http://obiavidnes.com/obiava/35036/promocii-na-meka-mebel-ot-tediva-s--15-prez-mesec-yuni-2012g-ot-tes-a-mebeli

3-стаен апартамент, панел, 83м2, Смирненски - до новата община
3-стаен панелен апартамент на перфектно място за живеене, зад новата община в кв. Смирненски, район с много
зеленина и детски площадки. Разпределението е следното: хол, 2 спални, кухня, баня, WC, килер, 2 тераси. Изложението е
изток/ запад, среден апартамент, просторен и слънчев. Входът е добре поддържан, заключва се. В жилището няма
правени луксозни подобрения, но е сравнително поддържано, стаите са без преход. Офертата е за клиенти на агенцията
- разполагаме с ключове. Цена: 36 000 Евро. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/35030/3-staen-apartament-panel-83m2-smirnenski---do-novata-obshtina

2x4GB DDR3 1600MHz
2x4GB DDR3 1600MHz, Kingston HyperX Blu
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http://obiavidnes.com/obiava/35015/2x4gb-ddr3-1600mhz

A-Host.Net: Неограничени хостинг решения за дома и бизнеса!
A-Host.net е надежден, сигурен партньор и водещ доставчик на уеб хостинг решения и услуги. В зависимост от това,
какви са вашите нужди, вие можете да избирате между нашите различни уеб хостинг планове - Free, Personal, Business,
Dedicated, Vps and Custom. Независимо от хостинг плана, който изберете, ние ви уверяваме, че ще бъдете доволни от
резултата. Цените, които предлагаме са ниски и с отстъпки, които зависят от пакета, който закупувате.Ние от
A-Host.net сме толкова сигурни в качеството на хостинг услугите си, че всички планове включват 30-дневен гаранционен
период с възможност да си върнете парите. При проблеми с менажирането или управлението, при нужда от помощ и
съвет имате на разположение денонощно работещ център за обслужване на клиенти - чрез чат, телефон и е-майл.
http://obiavidnes.com/obiava/35005/a-hostnet-neogranicheni-hosting-resheniya-za-doma-i-biznesa

Земеделска земя в Бяла Слатина,Враца,Мездра,Хайредин,Роман купувам-0886236248
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/35000/zemedelska-zemya-v-byala-slatinavracamezdrahayredinroman-kupuvam-0886236248

Земеделска земя в област ВЕЛИКО ТЪРНОВО -КУПУВАМ
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/34999/zemedelska-zemya-v-oblast-veliko-tyrnovo--kupuvam

Земеделска земя в обл.Монтана купувам, изгодни оферти за големите парцели
Земеделска земя изкупуваме в следните области:Монтана, Враца, Плевен, ВеликоТърново, Ловеч, Севлиево, Русе, Разград,
Търговище, Силистра, и др. - от собственик! НАЙ- ВИСОКИ ЦЕНИ за- ПЛЕВЕН, Гулянци, ПОРДИМ, Славяново,
ДолнаМитрополия,Горна
Митрополия,Искър,БРЕСТ,Загражден,Гиген,Горни
и
Долни
Дъбник,
БялаСлатина,Борован,Хайредин,Мизия,Козлудуй,Мездра,Роман, Угърчин, Луковит,Сухиндол,Коевци,БялаРека, СВИЩОВ,
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с. АЛЕКОВО, с. Александрово, с. Вардим, с. Царевец, с. Козловец, с. ГОРНА СТУДЕНА, с. Совата, с. ХаджиДимитрово, с.
Ореш, с. ЧЕРВЕНА, Никопол, БЕЛЕНЕ, с. Татари, с. Деков, с. БялаВода, с. КулинаВода, Петокладенци, СИЛИСТРА,
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, с. ВЪРЗУЛИЦА, с. МАСЛАРЕВО, с. ПАВЕЛ, с. СТРАХИЛОВО, с. ОБЕДИНЕНИЕ, с. Ивача, с.
Градина, с. Куцина, с. РЕСЕН, с. Никюп, с. Крушето, с. Самоводене, с. Дичин., с. Водолей, Тутракан, РУСЕ, Борово, БЯЛА,
с. Пейчиново, с. Полско Косово, с. Бистренци, Иваново, Ветово, Две Могили, Сливо поле, ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО,
ЛЕВСКИ, с. Градище, с. Асеновци, с. Аспарухово, с. Българене, с. Божурлук, с. Изгрев, с. КозарБелене, с. Стежерово, с.
Трънчовица, с. Малчика, ПОРДИМ с. Вълчитрън, с. Згалево, с. Каменец, с. Одърне, с. Тотлебен, с. Борислав, с. Катерица, с.
Обнова, ЛЯСКОВЕЦ, Горна Оряховица, с. Върбица, с. Драганово, с. Крушето, с. Паисий, с. Писарево, с. Поликраище, с.
Правда, с. Първомайци, с. Янтра, Долна Оряховица, Стражица, Бяла Черква, с. Батак, с. Патреш, с. Горна и Долна
Липница, с. Карайсен, с. Лесичери, с. Михалци, с. Бутово, с. Върбовка, и ПАВЛИКЕНИ. Плащане веднага . GSM.0886- 236248, 0878- 343- 312.Цени от 60лв до 750лв в зависимост от района, категорията и големината на парцелите. Купуваме
идеални части в общ.Свищов.
http://obiavidnes.com/obiava/34998/zemedelska-zemya-v-oblmontana-kupuvam-izgodni-oferti-za-golemite-parceli

Продавам къща с дворно място
Парцел - Селска къща, отделна постройка кухня с баня и селскостопанска постройка с дворно място 1700 кв.м. в с
Черкаски обл. Монтана на 100 км от гр София ток , вода цена 11 000 EUR .(Допълвам къщата не подлежи на ремонт
трябва да се събори,бутне - кухнята е за ремонт. Продавам и земеделска земя извън селото около 20,30 декара .за връзка
на тел 0876030067. Кръстев. https://sites.google.com/site/jobsagentsbg
http://obiavidnes.com/obiava/34992/prodavam--kyshta-s-dvorno-myasto

ШОПИНГ - МИЛАНО
МИЛАНО-SHOPPING
СЕЗОННИ НАМАЛЕНИЯ – DESIGNER OUTLETS
Самолетна екскурзия – 4 дни / 3 нощувки
/предварителна програма/

1 ден – 20.07.2012 – петък - Отпътуване от София с редовен полет на WIZZ AIR в 11.55 ч. Пристигане в Милано в 13.00 ч.
Организиран трансфер летище - хотел. Настаняване в хотела. Туристическа обиколка на Милано с екскурзовод на
български език - Катедралата, галерия „Виктор - Емануил II”, паметника на Леонардо да Винчи, театър „Ла Скала”,
паметника на Гарибалди, замъка Сфорцеско и др. Свободно време за шопинг. Нощувка.
2 ден – 21.07.2012 – събота - Закуска. По желание посещение музея на театър “Ла Скала“, музея на “Науката и
техниката”, замъка “Сфорцеско”, музея на INTER и MILAN на стадион Сан Сиро. Следобяд възможност за посещение
на FOX TOWN www.foxtown.ch – голям шопинг център със 130 магазина - с намаления до 70% на известни марки дрехи – на
около 50 км от Милано в Швейцария. Свободно време. Нощувка.
3 ден – 22.07.2012 – неделя - Закуска. Възможност за посещение на SERRAVALLE DESIGNER OUTLET - голям шопинг
център със 180 магазина - с намаления от 30% до 70% на известни марки дрехи – на около 80 км. от Милано
-serravalle.mcarthurglen.it или FIDENZA VILLAGE- www.fidenzavillage.com/на около 90 км. от Милано/ VICOLUNGO
OUTLETS - шопинг център със 130 магазина - с намаления от 30% до 70% на известни марки дрехи – на около 40 км от
Милано – www.vicolungooutlets.com. Нощувка.
4 ден – 23.07.2012 – понеделник - Закуска. Организиран трансфер хотел - летище. Отпътуване от Милано в 13.30 ч.
Пристигане в София в 16.30 ч.
ЦЕНА: 359 euro
Цената е на човек в двойна стая
Доплащане за единична стая
Цената включва:
• Транспорт със самолет София – Милано - София
• Летищни такси
• Такса багаж 32 кг. + 10 кг. ръчен багаж
• Трансфери летище – хотел – летище
• 3 нощувки със закуски в 4* хотел в Милано
• туристическа обиколка на Милано с екскурзовод на български
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• медицинска застраховка
• водач от фирма „Галера”
Цената не включва:
• Входните такси за музеите
• Възможност за посещение на FOX TOWN - www.foxtown.ch – голям шопинг център със 160 магазина - с намаления до
70% на известни марки дрехи – Gucci, Prada, Versace, Salvatore Ferragamo, Valentino, Bally, Dolce & Gabbana, Missoni,
Ralph Lauren, Diesel, Esprit, Adidas, Nike, Replay, Superga, Samsonite, Fratelli Rossetti, Brums, La Perla, Lagostina, Fendi,
Jilsander, Tod's, Hogan, Polo Ralph Lauren, Baci&Abbracci, Dior и др. на около 50 км от Милано в Швейцария – 20 евро /
автобуса тръгва в 14.00 ч. и се връща в Милано около 20.15 ч. /
• Възможност за посещение на SERRAVALLE DESIGNER OUTLET - serravalle.mcarthurglen.it голям шопинг център със
180 магазина - с намаления от 30% до 70% на известни марки дрехи – Versace, Dolce & Gabbana, Bulgari, Roberto Cavalli,
Calvin Klein, Prada, Ferre, Bruno Magli, Iceberg, Liu-Jo, Fratelli Rossetti, Furla, Gas, Geox, Guess, Аlberta Ferretti/Moschino,
Cacharel, Cerruti Jeans, Coccinelle, Swarowski, Adidas, Nike, Reebok, Benetton, Diesel и др. на около 80 км от Милано – 20
евро / автобуса тръгва в 10.00 ч. и се връща в Милано около 18.30 ч. /
• Възможност за посещение на FIDENZA VILLAGE OUTLET - голям шопинг център с намаления до 70% на известни
марки дрехи – Armani, Versace, Valentino,Escada, Furla, Missoni, Dolce & Gabbana, La Perla, Pinko, Guess, Calvin Klein,
Diesel, Stefanel, Motivi, Trussardi, Reebok, Phard, Nike, Massimo Rebecchi, Triumph, Wolford, Camper и др. – на около 90 км от
Милано - www.fidenzavillage.com/– 20 евро / автобуса тръгва в 10.00 ч. и се връща в Милано около 18.00 ч. /
• Възможност за посещение на VICOLUNGO OUTLETS - шопинг център със 130 магазина с намаления от 30% до 70% на
известни марки дрехи - Cerruti, Guess, Iceberg, Mango, Massimo Rebecchi, Motivi, Phard, Rifle, Sisley, Stefanel, Bruno Magli,
Geox,Samsonite, Lee, Levi Strauss, Sandro Ferrone, Fornarina, Fila, Lotto, Nike, Sergio Taccini, Puma, Pupa и др. на около 40 км
от Милано – www.vicolungooutlets.com – 20 евро /автобуса тръгва в 10.30 ч. и се връща в Милано около 17.30 ч. /
http://obiavidnes.com/obiava/34982/shoping---milano

ОПЕРА АРЕНА ДИ ВЕРОНА
ARENA DI VERONA
/АИДА, КАРМЕН, РОМЕО И ЖУЛИЕТА/
ВЕРОНА – ПАДУА - ВЕНЕЦИЯ
Самолетна екскурзия – 4 дни / 3 нощувки
/предварителна програма/
1 ден – 20.07.2012 – петък - Отпътуване от София с редовен полет на WIZZ AIR в 11.55 ч. Пристигане на летище Бергамо
/около 110 км./ - в 13.00 ч. Организиран трансфер летище - Верона. Настаняване в хотела. Разглеждане на Верона - Арена
ди Верона, Площад „Ербе”, Площада на Синьорията, къщите на Ромео и Жулиета и др. Вечерта възможност за
гледане операта „ Кармен ” в Арена ди Верона. Нощувка.
2 ден – 21.07.2012 – събота - Закуска. По желание посещение на Падуа /около 80 км./ Разглеждане на Падуа - параклиса
Скровени (Cappella degli Scrovegni) – притежава цикъл от фрески, завършени през 1305г. от Джото , Palazzo della
Ragione – притежава най – големия покрив, който не е укрепен с колони в Европа, невероятната базилика Свети Антонио
от Падуа (Basilica di Sant'Antonio da Padova) или е позната също като Ил Санто (Il Santo) -там се намират мощите на
Св.Антонио, конната статуя на венецианския генерал Гатамелата (Erasmo da Narni), която е изработена от Донатело и
др. Връщане във Верона. Вечерта възможност за гледане на операта „Ромео и Жулиета” в Арена ди Верона. Нощувка.
3 ден – 22.07.2012 – неделя - Закуска. По желание посещение на Венеция /около 110 км./. Разглеждане на Венеция - Площад
Сан Марко, Дворецът на дождите, Мостът на въздишките, Мостът Риалто и др. По желание разходка с корабче по
Канале Гранде. Връщане във Верона. Вечерта възможност за гледане на операта „Аида” в Арена ди Верона. Нощувка.
4 ден – 23.07.2012 – понеделник - Закуска. Организиран трансфер хотел - летище. Отпътуване от летище Бергамо в 13.30
ч. Пристигане в София в 16.30 ч.
ЦЕНА: 399 euro / хотел 3* на около 5 км от Арена ди Верона /
ЦЕНА: 499 euro / хотел 3* на около 1 км от Арена ди Верона /
Цената е на човек в двойна стая
Доплащане за единична стая
Цената включва:
• Транспорт със самолет София – летище Бергамо - София
• Летищни такси
• Такса багаж 32 кг. + 10 кг. ръчен багаж
• Трансфери летище – Верона хотел – летище
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• 3 нощувки със закуски в 3* хотел във Верона
• Пешеходна туристическа обиколка на Верона
• Медицинска застраховка
• Водач от фирма „Галера”
Цената не включва:
• Входните такси и екскурзовод в музеите
• Билетите за опера – от 21 евро
• Билета за влак до Падуа /около 15 евро/
• Билета за влак до Венеция /около 40 евро/- екскурзията ще се състои при минимум 10 туриста
http://obiavidnes.com/obiava/34981/opera-arena-di-verona

Лято в Римини - 8 дни релакс и забавления
ГАЛЕРА ЕООД - 02 951 66 11
galera@gbg.bg
www.galera.bg
НА МОРЕ В РИМИНИ
/ИТАЛИАНСКАТА РИВИЕРА/
СУПЕР ЗАБАВЛЕНИЯ
7 УВЕСЕЛИТЕЛНИ И ВОДНИ ПАРКОВЕ, АКВАРИУМ
БОЛОНЯ – САН МАРИНО – РАВЕНА
Самолетна екскурзия - 8 дни / 7 нощувки
/предварителна програма/
1 ден - 09.07.2012 – понеделник - Отпътуване от София с редовен полет на WIZZ AIR в 12.40 ч. Пристигане на летище
Форли - на 50 км. от Римини в 13.35 ч. Организиран трансфер летище - хотел. Настаняване в хотела. Свободно време за
плаж. Разглеждане на Римини - „Ибиса на Адриатика” – 15 км златисти плажни ивици, слънце, гостоприемно население
и много вълнуващи забавления – това е визитната картичка на един от най-популярните курорти на италианската
ривиера. Един от символите на Римини е внушителният Мост на Тиберий (Ponte di Tiberio), Римският амфитеатър, от
славното време на император Август е арката с неговото име, Замъкът на Сизмондо (Malatesta Castle), който е на входа
на историческия градски център - Старият град на Римини и др. Нощувка.
2 ден - 10.07.2012 – вторник - Закуска. Свободно време за плаж и забавления. По желание посещение на увеселителен парк.
Нощувка.
3 ден - 11.07.2012 – сряда - Закуска. По желание посещение на Сан Марино /на около 20 км./ - републиката, която според
легендата е основана от Сан Марино и претендира да бъде най-старата в Европа. Република Сан Марино е една от
най-малките държави в света – с площта си от едва 61,2 кв. км, тя заема трето място в тази категория, след Ватикана
и Монако. Пешеходна разходка: площад "Либерта", в чийто център се издига Статуята на свободата - подарък от
германска графиня, Правителственият дворец - една от най-красивите сгради в града, строена преди повече от сто
години; крепостните стени, Базилика „Сан Марино” и др. Интерес представляват Крепостта с трите кули, символ на
Републиката. Свободно време. Връщане в Римини. Нощувка.
4 ден - 12.07.2012 – четвъртък - Закуска. Свободно време за плаж и забавления. По желание посещение на увеселителен
парк. Нощувка.
5 ден - 13.07.2012 - петък- Закуска. По желание посещение на Болоня. Разглеждане на Болоня - Фонтанът на Нептун;
красивият площад “Маджоре”, където се намира базиликата “Сан Петронио”, и двете кули - символ на града и др.
Възможност за посещение на Градския археологически музей или Националната галерия. Свободно време. Връщане в
Римини. Нощувка.
6 ден - 14.07.2012 - събота - Закуска. Свободно време за плаж и забавления. По желание посещение на увеселителен парк .
Нощувка.
7 ден - 15.07.2012 - неделя - Закуска. По желание посещение на Равена /на около 50 км./ - Равена е билa столица на
Западната римската империя (V век), а по-късно — на остготската държава и на византийските владения в Италия.
Интересна забележителност е Неонската баптистерия, наречена още Ортодоксална, за да се различава от
построената само 50 години по-късно Арианска баптистерия. Други културни ценности са църквите „Сан Витале“ и
„Сан Аполинер“, мавзолеите на Теодорих и Гала Плацидия, гробницата на Данте Алигиери. Свободно време. Връщане в
Римини. Нощувка.
8 ден - 16.07.2012 – понеделник - Закуска. Свободно време за плаж. Организиран трансфер хотел - летище. Отпътуване
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от летище Форли в 14.05 ч. Пристигане в София в 16.45 ч.
Цена: 519 евро – хотел 4*
/цена за деца 18 г. - 469 евро/
Настанявянето става в някои от изброените хотели в зависимост от свободните наличности :
HOTEL GRADISCA - 4*- www.hotellagradisca.it
HOTEL NATIONAL - 4* - www.nationalhotel.it
HOTEL BELLEVUE – 4*- www.riminibeach.net
HOTEL ARIMINUM – 4*- www.hotelariminum.com
УВЕСЕЛИТЕЛНИ И ВОДНИ ПАРКОВЕ, АКВАРИУМ :
www.aquafan.it
www.italiainminiatura.com
www.oltremare.org
www.mirabilandia.it
www.fiabilandia.it
www.acquariodicattolica.it
www.delfinariorimini.it
Цената включва:
• Самолетен билет София - летище Форли - София
• Летищни такси
• Такса багаж 40 евро - 32 кг.+10 кг. ръчен багаж
• Такса чекиране на летище – 10 евро
• Трансфери летище - хотел - летище
• 7 нощувки със закуски в хотел 4* в центъра на Римини на 50-100 м. от плажа
/ настаняване според желанието на клиента в двойна, тройна или четворна стая /
• водач от фирма „ ГАЛЕРА”
• медицинска застраховка
Цената не включва:
• посещение на Болоня – около 20 евро /екскурзията е с влак и водач от фирмата /
• посещение на Сан Марино – около 10 евро /екскурзията е с автобус и водач от фирмата /
• посещение на Равена – около 10 евро /екскурзията е с влак и водач от фирмата /
• увеселителните и водни паркове, аквариум
• чадъри и шезлонги на плажа
Допълнителните екскурзии и посещенията на увеселителните паркове могат да претърпят промени, поради
метеорологичните условия !
http://obiavidnes.com/obiava/34979/lyato-v-rimini---8-dni-relaks-i-zabavleniya

Боксониера, панел, 40м2, до МГ - Смирненски
Панелна боксониера до математическата гимназия в кв. Христо Смирненски, на ет. 2, изцяло южно изложение. Състои
се от стая с преходна кухня, баня, килер, коридор и тераса на двете помещения около 7 м2, която не е включена в
квадратурата от 40м2. В жилището не са правени подобрения. Разполагаме с ключ за огледи. Цена: 21 600 Евро. За
контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/34973/boksoniera-panel-40m2-do-mg---smirnenski

Експресни доставки
За вашия комфорт отвяря новия интернет сайт Rapido . Разгледайте невероятно ниските хонорари за услуга .
http://obiavidnes.com/obiava/34971/ekspresni-dostavki
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Неповторими подаръци от Borju.net
Предлагаме уникални подаръци. Ръчно изработени подаръци. Ваучери-изненада. Творби от цветно стъкло. Букети и
кошници. Игри за пораснали. Занимателни игри. Екстремни преживявания. Свещници.
http://borju.net
http://obiavidnes.com/obiava/34970/nepovtorimi-podaryci-ot-borjunet

Екип Към Save Company Търси Независими Бизнес Партньори
Ако вие искате да станете част от най-атрактивната компания за финансово развитие в България, искате да
организрате своят работен ден самостоятелно, искате да получите нов шанс за финансова стабилност и притежавате
умения за комуникация и търпение да следвате цели, тогава елате и станете част от екипа на Save Company като
независими бизнес партньори. Компанията предлага постоянни обучения, опция за международно развитие и
възможност за атрактивни пасивни доходи в динамично развиваща се българска компания. Изпратете ни е-мейл с кратка
автобиография на: www.julieta.boyuklieva.sci.sc ; julieta.boyuklieva@sci.sc
http://obiavidnes.com/obiava/34967/ekip-kym-save-company-tyrsi-nezavisimi-biznes-partnyori

Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-0877696928
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
http://obiavidnes.com/obiava/34966/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-0877696928

Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвремената
аудио, видео и др.специализирана техника
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
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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/34965/detektivska-agenciya-foks-s-reputaciya-za-nay-dobro-dokazatelstvo

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
Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/34964/detektivska-agenciya-foks--bylgariya-0888400413-uslugi-za-cyalata--strana

ИПКА ЕООД / IPKA - ВНОС И ДИСТРИБУЦИЯ НА ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА
KFLEX (K-FLEX) И ISOLINE (ИЗОЛАЙН) ЗА БЪЛГАРИЯ
Фирма ИПКА ЕООД е основен дистрибутор за България на широка гама продукти за термична изолация, шумоизолация и
звукоизолация от еластомерна микропореста гума kflex (кфлекс), подходяща за отопление, вентилация, климатизация и
хладилна техника. Ние сме представител на италианската фирма L
http://obiavidnes.com/obiava/34961/ipka-eood--ipka---vnos-i-distribuciya-na-izolaciya-ot-mikroporesta-guma-kflex-k-

Фирма ИПКА ЕООД е основен дистрибутор за България на широка гама продукти за термична изолация, шумоизолация и
звукоизолация от еластомерна микропореста гума kflex (кфлекс), подходяща за отопление, вентилация, климатизация и
хладилна техника. Ние сме представител на италианската фирма L
http://obiavidnes.com/obiava/34960/firma-ipka-eood-e-osnoven-distributor-za-bylgariya-na-shiroka-gama-produkti-za-ter

Декинг - Кекатонг
Декинг - Кекатонг - 75.00 лв/м2 с ДДС
Готово омаслен
Размери : 8,5 / 1200 - 3000 / 18мм
В магазините на Паркети Миланов може да намерите голямо разнообразие на декинг настилки за вашата тераса и
градина.
http://obiavidnes.com/obiava/34955/deking---kekatong

Страница 47/54

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.06.2012

Отпушване на канали
МАШИННО Отпушване на канали, мивки, бани, тоалетни, разумни цени видео диагностика на канализация
www.vik-kanali.com
http://obiavidnes.com/obiava/34932/otpushvane-na-kanali

Отпушване на канали тоалетни мивки сифони
МАШИННО Отпушване на канали, мивки, бани, тоалетни, разумни цени видео диагностика на канализация
www.vik-kanali.com
http://obiavidnes.com/obiava/34931/otpushvane-na-kanali-toaletni-mivki-sifoni

Отпушване на канали София
АВАРИЙНО отпушвам мръсни канали, тоалетни, сифони, вани, мивки, ниски цени, www.otpushvakanali.com
http://obiavidnes.com/obiava/34930/otpushvane-na-kanali---sofiya

Travel, learn and teach
Dns Tvind (The Necessary teacher Training College) in co-operation with One World University offers a 3-years teacher education
leading to a ba li-centiate in Pedagogy. We offer unique opportunities to face some of the necessities of our times, with action and
solidarity with The Poor of our world. Our program contains the training of essential life skills and for living a meaningful life in
the 21st century. Taking part in the program includes a vast array of goals, ambitions and action.... it is about ensuring the
experiences you gain have a long lasting impact on the people whose lives you touch. It is about creating peace and development
between people by being honest, open and incurraptable. It is about deciding to learn new things, being con-stantly curious and
interested in knowing the latest on current events, world politics and scientific progress. It is essiantially about working on common
ground together, helping to secure the ability of others to be productive in society. Coming together with many like-minded people
can make the above a reality. Programs Bachelor in `Pedagogy
http://obiavidnes.com/obiava/34927/travel-learn-and-teach

ГАЛИАНИ ХОСТЕЛ-НОЩУВКИ В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ НА НИСКИ ЦЕНИ, 20
лв.,0879594970
ГАЛИАНИ ХОСТЕЛ-НОЩУВКИ В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ НА НИСКИ ЦЕНИ, 20 лв.,0879594970
онлайн резервации на нашия сайт http://www.galiani-hostel.com
Галиани Хостел се намира в сграда паметник на културата в центъра на гр. София на бул. Христо Ботев 70.
Предлагаме Ви разнообразие от просторни и светли стаи с ново обзавеждане, както и възможост за краткосрочен и
дългосрочен престой. Всяка стая е между 15 и 22 кв. м. Всички стаи разполагат с климатик, телевизор, гардероб, нощни
шкафчета с лампи, картини, кърпи за баня.НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО ползване на кабелна телевизия, безжичен интернет,
хладилник, машина за чай, кафе, минерална вода.
Ежедневно почистване и подмяна на постелъчно бельо и хавлиени кърпи.
Възможост за краткосрочен и дългосрочен престой. За настаняване на групи, предлагаме отстъпки. На територията на
хотела не е разрешено тютюнопушенето. Ниски цени, отлично обслужване, В БЛИЗОСТ до Централна ЖП гара,
автогара София, Централни Хали, ЦУМ, МОЛ София, хотел Шератон, Държавни институции - Министерства, Агенции,
Болници, Посолства и клонове на всички водещи Банки, Банкомати , Бюра за обмяна на валута, Офиси на мобилните
оператори – M.Tel, Globul, Vivacom, магазини, Хранителни стоки Химическо чистене , Заведения за хранене-ресторанти
Нашите гости ще имат възможността бързо и лесно да разгледат всички културни и исторически забележителности Народния театър „Иван Вазов”, Националната художествена галерия, Националния дворец на културата, църкви,
археологически и исторически паметници.
Настаняване :
12;00 до 24;00 часа
Освобождаване: 11;00 часа
Условия в хостела
• Отлична комуникация с целия град
• Туристическа информация
• Туристическа такса на София
• 24 часа достъп до стаите
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Достъп до високоскоростен безжичен /Wi-Fi / интернет
Климатик на рецепция и всички стаи
Баня и тоалетна ( обща и самостоятелна) – 24 часа гореща вода
Хладилник.
Чисти и свежи чаршафи, олекотени завивки, възглавница и кърпа
Химическо чистене и пране
Условия за гладене /дъска и ютия/
Сешоар
Съхранение на личен багаж
Трансфери от/до летище София и автогара София
Факс, копир и скенер – на рецепцията
Не се допускат домашни любимци, освен куче-водач
Паркинг – Общински /синя зона/ и Охраняем /частен/.

Условия в Стаите
Всяка стая разполага с Климатик.
Телевизор
Кабелна телевизия
Wi-Fi интернет
Чисти чаршафи, олекотени завивки, възглавници и хавлии за баня (Смяна на постелъчно бельо и хавлии на всеки 3 дни от
престоя)
Тоалетни принадлежности и консумативи.
Типове стаи
Единични, Двойни ,Тройни, Четворни, Пет човека, Студио.
Можете да си направите резервация на мобилен тел. 0879 594 970 и на website: www.galiani-hostel.com или резервации на
място (на Рецепция) с предплащане.
Имате възможност да заплатите с кредитна или дебитна карта, в брой, банков път или чрез PayPal.
Хотелът работи с дебитни/кредитни карти от типа:Visa, Master Card, American Express
http://obiavidnes.com/obiava/34924/galiani-hostel-noshtuvki-v-centyra-na-sofiya-na-niski-ceni-20-lv0879594970

Назаем от 5000 до 1,000,000 €
Назаем от 5000 до 1,000,000 € Намерете най-добрия потребителски кредит за Вас!Всички най-добрите заеми на едно
мястоВие може да заеме до € 1,000,000Не е нужно да предостави обезпечение за заемаНие няма да ви пита какво да
направи с паритеТова става бързо и лесно!Контакт: collinaassurances@gmail.com
http://obiavidnes.com/obiava/34922/nazaem-ot-5000-do-1000000-

Варна, Добрич, Шумен, Разград, Попово.Лекарски доклади за изцеление чрез духовна сила.
Доктор Фльохингер представя изцеления, които са необясними от гледна точка на традиционната медицина. Изцелени
разказват за своето оздравяване. Ще се представят закономерностите на метода на изцеление.
Проверени от независими лекари документирани изцеления доказват истината на думите на Бруно Грьонинг: „Няма
нищо нелечимо – Бог е най-големият лекар“.
Всеки участник има възможността да почувства въздействието на духовната лечебна сила върху собственото си тяло.
Сърдечно каним всички интересуващи се.
Вход свободен. Молим за дарение.
Контакт:г-жа Анкова
Телефон: 0887326764
E-mail:svetulka_ma@abv.bg
Интернет: http://www.bruno-groening.org
Място и дата на провеждане:
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- Варна, хотел „Аква“,зала „Нептун“ на ул. „Девня“ № 12, на 15. юни (петък) от 18.30 часа.
- Добрич, ВУЗ Международен колеж на ул.“България“ № 3, на 16. юни (събота) от 11.00 часа.
- Шумен, читалище “Добри Войников, зала "Сава Доброплодни", на пл. "Възраждане" № 4 на 16.юни (събота) от 18.30
часа.
- Разград, хотел „Централ“, зала 21, на бул. „Бели Лом“ № 40, на 17. Юни (неделя) от 11.00 часа.
- Попово, читалище „Св.св. Кирил и Методий“ на ул. „Отец Паисий“ № 1, на 17. Юни (неделя) от 18.30 часа.
http://obiavidnes.com/obiava/34921/varna-dobrich-shumen-razgrad-popovolekarski-dokladi-za-izcelenie-chrez-duhovna

Лекарски доклади за изцеление чрез духовна сила.
Доктор Фльохингер представя изцеления, които са необясними от гледна точка на традиционната медицина. Изцелени
разказват за своето оздравяване. Ще се представят закономерностите на метода на изцеление.
Проверени от независими лекари документирани изцеления доказват истината на думите на Бруно Грьонинг: „Няма
нищо нелечимо – Бог е най-големият лекар“.
Всеки участник има възможността да почувства въздействието на духовната лечебна сила върху собственото си тяло.
Сърдечно каним всички интересуващи се.
Вход свободен. Молим за дарение.
Контакт:г-жа Анкова
Телефон: 0887326764
E-mail: svetulka_ma@abv.bg
Интернет: http://www.bruno-groening.org
http://obiavidnes.com/obiava/34920/lekarski-dokladi-za-izcelenie-chrez-duhovna-sila

Лекарски доклад: „Изцеление по духовен път“.
Информационен доклад на 15.06.12 от 18:30 ч. в Хотел Аква, на ул. „Девня“ № 12 (вход свободен, моля за дарение).
Когато пациент разбере, че нищо повече не може да му помогне, най-накрая си казва: „Трябва да има още нещо, освен
тази съкрушаваща присъда „нелечим“. Но какво е то?
„Няма нищо нелечимо, Бог е най-големият лекар.“ - един цитат от Бруно Грьонинг дава надежда.
В рамките на публичен информационен доклад доктор Фльохингер ще говори на тема „Лечение по духовен път,
медицински доказуемо“.
Изцелени разказват как са победили по този път болестта. Всички заинтересовани са поканени да присъстват. Вход
свободен, моля за дарение.
Сърдечно каним всички интересуващи се.
http://obiavidnes.com/obiava/34919/lekarski-doklad-izcelenie-po-duhoven-pyt

аварий електроремонти по домовете
Ние предлагаме широка гама от електро услуги по изграждане и ремонт на електрически инсталации в промишлени,
обществени, административни и битови сгради, монтаж и преместване на ел.табла, контакти, ключове, осветителни
тела и всичко свързано с електроизграждане и съпътстващото му обслужване.
Телефони
02/9278602
0877/059963
Сайт
elektrotehnik-bg.com

Страница 50/54

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

10.06.2012

http://obiavidnes.com/obiava/34918/avariy-elektroremonti-po-domovete

Грижи за възрастни хора
Грижите за възрастни хора се извършват от коректни домашни помощници с опит, изпълняващи старателно
поставените им ангажименти. Нашите служители/ домашни помощници / са на разположение да почистят, пазаруват
или сготвят, за да улеснят любимите ви хора.
Искате вкусна и прясно приготвена храна всеки ден за Вас или Вашите родители, но нямате време за това?
Доверете ни се, ние ще се погрижим да ви отменим в ангажимента, Вие или вашите близки да получават редовно храна с
високо качество и на достъпни цени. Ние Ви предлагаме да изберете най-удобния начин да получите храната до Вашия
или техния дом.
Осигурете спокойствие на вас и вашите родители, като ОСТАВИТЕ ГРИЖАТА НА НАС!
http://obiavidnes.com/obiava/34917/griji--za-vyzrastni-hora

Грижи за възрастни хора
Грижите за възрастни хора се извършват от коректни домашни помощници с опит, изпълняващи старателно
поставените им ангажименти. Нашите служители/ домашни помощници / са на разположение да почистят, пазаруват
или сготвят, за да улеснят любимите ви хора.
Искате вкусна и прясно приготвена храна всеки ден за Вас или Вашите родители, но нямате време за това?
Доверете ни се, ние ще се погрижим да ви отменим в ангажимента, Вие или вашите близки да получават редовно храна с
високо качество и на достъпни цени. Ние Ви предлагаме да изберете най-удобния начин да получите храната до Вашия
или техния дом.
Осигурете спокойствие на вас и вашите родители, като ОСТАВИТЕ ГРИЖАТА НА НАС!
http://obiavidnes.com/obiava/34916/griji--za-vyzrastni-hora

Магазин за бижута и козметика
Венецианското стъкло Murano Glass известно в цял свят. Изключително финни и нежни бижута и аксесоари, които биха
стояли чудесно на изискан вечерен тоалет.
e-mail:pazaruvaibg@abv.bg тел: 0887 649 500
http://pazaruvaibg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/34912/magazin-za-bijuta-i-kozmetika

Магазин за бижута и козметика
Венецианското стъкло Murano Glass известно в цял свят. Изключително финни и нежни бижута и аксесоари, които биха
стояли чудесно на изискан вечерен тоалет.
e-mail:pazaruvaibg@abv.bg тел: 0887 649 500
http://pazaruvaibg.com/
http://obiavidnes.com/obiava/34911/magazin-za-bijuta-i-kozmetika

Уред за сребърна вода
Уред за сребърна вода
Сребърната вода е най-мощният и безопасен природен антисептик, който ефективно унищожава повече от 700 вида
болестотворни микроорганизми, вируси, гъбички и паразити.
Повече от 20 000 литра сребърна и структурирана вода;
Пълен електронен контрол
Генератор на сребърни йони
Уникален дизайн и качество
Надеждност, компактност, ефективност
Гаранционен срок 12 месеца Производител: GM Pharma Ltd, България
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
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www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
http://obiavidnes.com/obiava/34908/ured-za-srebyrna-voda

ЦАРСКИ БИЛКИ
ЦАРСКИ БИЛКИ
ЦАРСКИ БИЛКИ - по оригинални рецепри на магистър фармацевт Никола Мангалджиев.
"Нека храната бъде твоето лекарство, а лекарството-храна"
ЦАРСКИ БИЛКИ
Царски билки за Идеална фигура
Златна формула
Царски билки за Детето
Царски билки за Мъжа
Царски билки за Жената
Царски билки за Идеална фигура
Царски билки за Дихателната система
Царски билки за Храносмилателната система
Царски билки за Имунната система
Царски билки за Съня
Царски билки за Имунната система
Царски билки за Идеална фигура
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНАТА СИСТЕМА
ЦАРСКИ БИЛКИ" - БИЛКОГЛЮКОНОРМ
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ИСТИНСКО УДОВОЛСТВИЕ
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА ИДЕАЛНА ФИГУРА
ЦАРСКИ БИЛКИ" - ЗА КРЪВОНОСНАТА СИСТЕМА
http://obiavidnes.com/obiava/34907/carski-bilki

Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор ,Антирадар,Лодка за захранка
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор ,Антирадар,Лодка за захранка
1 ДЕТОКСИКАТОРИ 176 лв
2 Магнитни наколенки др Ливайн - 45лв !
3 Парочистачка Стийм Моп X 5 Цена -159лв
4 Масажна - масажираща седалка 179.лв
5Лодка за захранка обхват 300-500 м 340лв
6 Риболовен сонар 150лв
7 Вибриращ колан с термо ефект за бързо отслабване и идеална фигура. 85.лв
8 Електрическа подочистачка Twister Sweeper 46лв
9 Химикалка с вградена камера -60 лв
10 PhotoBlocker Спрей За защита от камерите на КАТ 25 лв
11 Енергийна гривна power balance-19 !
12 Антицелулитен вибромасажор Manipol Body 65 лв !
14 Парктроник за автомобил 65
15 Заличител на драскотини "Fix It Pro" 10лв
16 Вибриращ колан 65лв
17 Уред за сребърна вода 79лв
18 Козметични продукти на Dr. Juchheim Cosmetics 60 -99лв
19 Нео Сокет намалява консумацията на гориво на вашия автомобил 19лв
20 Дерма Сета за ефективно и безболезнено обезкосмяване 55лв
21 ФРИМАТОР-УЛТРАЗВУКОВ ПИЛИНГ 199лв
23 Пейнт Зуум - пистолет за супер бързо и гладко боядисване 89.90 лв
24 Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние 900лв
25 Виброплейт Фитнес уред от ново поколение 570лв
26 ПРЕЧИСТВАТЕЛ НА ВЪЗДУХ с ЙОНИЗАТОР, ОЗОНАТОР, UV БАКТЕРИЦИДНА ЛАМПА, HEPA и E.S.P. филтър.
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210лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/34906/masajorivibrokolanicelutronyonizator-antiradarlodka-za-zahranka

Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
Машина за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer
МАШИНА ЗА ХРУПКАВИ КАРТОФЕНИ СПИРАЛИ SPIRAL POTATO SLICER
Машината за хрупкави картофени спирали Spiral Potato Slicer използва патентована технология
за спираловидно нарязване на зеленчуци – картофи, краставици, моркови, лук и др.,
при която максимално се запазват хранителните вещества в зеленчуците – не се получава смачкване
или раздробяване на съответният продукт.
Лазерно заточените ножове позволяват обработката на един картоф – нарязване и нанизване
на дървено шишче да става за 7 секунди, а получената атрактивна форма ще впечатли Вашите приятели,
семейство или клиенти.
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
www.miramarket.eu
www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/34905/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Парочистачка Стийм моп X5
Парочистачка Стийм моп X5
Той е по-лек, по-удобен, по-стилен!
5 уреда в 1 за безупречна хигиена в дома ви,
без разяждащи химикали, почиства и дезинфекцира само със силата на парата!
1 почиства и дезинфекцира само със силата на парат
2 по-лек, по-компактен, по-удобен
3 превръща се в мини пароструйка
4 с приставки за парно гладене и почистване на стъкла и прозорци
5 почиства различни подови настилки и килими
6 за безупречна хигиена в дома ви, без използване на препарати и химикали
0877540309
За повече информация посетете нашите интернет магазини :
www.bgmag.net
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http://obiavidnes.com/obiava/34904/parochistachka-stiym-mop-x5

9.7" (24.64 cm) Apple Ipad 3
9.7" (24.64 cm) Apple Ipad 3, таблет, 9.7" (24.64 cm) Multi-touch IPS LED Display, двуядрен Apple A5X процесор, вградена
32GB памет, 802.11n, bluetooth, 2xcamera, 0.66kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34899/97-2464-cm-apple-ipad-3

9.7" (24.64 cm) Apple Ipad 3 4G
9.7" (24.64 cm) Apple Ipad 3 4G, таблет, 9.7" (24.64 cm) Multi-touch IPS LED Display, двуядрен Apple A5X процесор, вградена
32GB памет, 802.11n, bluetooth, A-GPS, 2xcamera, 0.66kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/34897/97-2464-cm-apple-ipad-3-4g

ASRock N68C-GS FX
ASRock N68C-GS FX, AM3+ (up to 95W), GeForce 7025, DDR3, VGA+PCI-E, SB5.1, Lan1000, SATA RAID 0,1,5, mATX
http://obiavidnes.com/obiava/34894/asrock-n68c-gs-fx

Слушалки Canyon CNR-EP10
Слушалки Canyon CNR-EP10, тип "тапи"
http://obiavidnes.com/obiava/34891/slushalki-canyon-cnr-ep10

MP4 iRiver S100
MP4 iRiver S100, 4GB & слот за MicroSD, 2.8" (7.18 cm) дисплей, FM, диктофон, Li-Ion батерия, розов
http://obiavidnes.com/obiava/13928/mp4_iriver_s100

Ремонт на комутатори и компютри
Ремонт на автомобилна електроника, дизелови помпи, комутатори, електронни блокове, серво управление за волан,
инжекциони, управление за еърбаг, ремонт на климатроници, имобилайзери, ключове с чип, автоматични скоростни
кутии, Shifter grand cherokee и други.
http://obiavidnes.com/obiava/34879/remont-na-komutatori-i-kompyutri
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