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Детективска агенция "Стар"
Детективски услуги .
Детективска агенция "Стар"-0885350440
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/39195/detektivska-agenciya-star

Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.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 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/39180/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
необходимият опит нужен за разрешаването на Вашия случай.
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 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
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http://obiavidnes.com/obiava/39179/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Набира модели за работа онлайн!
Здравей! Искаш ли бързо, лесно и безопасно да изкараваш пари като модел? Може да правиш хиляди евро всяка седмица!
Заинтригувах те, нали?
Повече може да научиш на http://topbgescorts.com/home/webcam-models/new-offer или да ми пишеш на skype - webstudioz
http://obiavidnes.com/obiava/39177/nabira-modeli-za-rabota-onlayn

Фирма сатурн 2 ООД
От услугите на фирма „Сатурн 2” ООД са се възползвали множество обекти, сред които са хотели, жск, дискотеки,
вилни селища, търговски базари и центрове, кина, ресторанти, стадиони и много други. Проектирането, изграждането и
поддръжката на силнотокови и слаботокови електрически инсталации са основната дейност на дружеството, но освен
това „Сатурн 2” ООД се занамава с внос и продажба на силно и слаботокови кабели от Турция.
http://www.saturn-2.com
http://obiavidnes.com/obiava/39166/firma-saturn-2-ood

Купувам фирми с задължения!Освобождавам от длъжност и отговорност!!!
Купувам фирми с задължения-/дружествени дялове/пред фалит и несъстоятелност!След сделката предишния собственик
управител на фирмата се освобождава от всякаква юридическа и финансова отговорност!Всичко е напълно законно
според Т ЗАКОН и ДОПК!По договаряне!Обявата се отнася предимно за гр.БЛАГОЕВГРАД и региона,но няма проблем и
за други региони на страната!!!Очаквам ВАШЕТО обаждане с сериозни предложения на тел:0897822966
гр.БЛАГОЕВГРАД
http://obiavidnes.com/obiava/39162/kupuvam-firmi-s-zadyljeniyaosvobojdavam-ot-dlyjnost-i-otgovornost

Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн.
Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн. Цялостен интериорен дизайн за
вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
http://obiavidnes.com/obiava/39158/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

Genius DX-7000
Genius DX-7000, безжична, BlueEye оптична (1200dpi), черна, компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/39141/genius-dx-7000

Genius DX-7000
Genius DX-7000, безжична, BlueEye оптична (1200dpi), оранжева, компактен USB приемател
http://obiavidnes.com/obiava/39136/genius-dx-7000

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
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
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-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS 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/39128/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Частна детективска агенция Фокс-разследване
Частна детективска агенция Фокс-разследване
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
- Предлага специални,дискретни разследвания
от професионални частни детективи
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали,
комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на "обекта"по време на разследването
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- Операции под прекритие и вътрешни разследвания
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- JPS системи за проучване и наблюдение,
монтаж на скрито видео и аудио наблюдениев сгради и автомобили, както и откриване на скрити
микрофони и камери
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/39127/chastna-detektivska-agenciya-foks-razsledvane

Хотел АКВАЯ*** Промоции
Хотел Аквая*** е с чудесна локация - непосредствена близост до Централен кооперативен пазар, Съдебна палата,
Община В. Търново, банки , и магазини и на няколко минути от Стария град на Велико Търново, както и
архитектурно-музейният резерват „Царевец” и историческият хълм Трапезица. Близо до града се намира
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архитектурно-музейният резерват Арбанаси. Не са за испускане арбанашките манастири "Св. Никола" и "Св.
Богородица" с чудотворната икона.
Хотелът разполага с 22 двойни стаи , 5 студия и 4 апартамента, всички стаи са уютно обзаведени като част от тях
разполагат с тераси. Оборудвани са с климатик, мини бар, телевизор, високоскоростен интернет, кабелна телевизизия и
телефон. Баните на апартаментите са с вани, а на студията и двойните стаи - с душкабини.
В уютна атмосфера на ресторант Аквая, който разполага с 90 места, можете да закусите, обядвате или вечеряте.
Предлага се традиционна и разнообразна кухня, специалитети и отбрани питиета. Предлага се атрактивно ОБЕДНО
МЕНЮ, както и редовни промоции. Ресторантът е подходящ за групови мероприятия, сватби и др.
На място в хотел Аквая можете да получите подробна информация относно културно-историческите обекти в района,
дискотеки, нощни клубове, и други места за развлечение, защото ние се грижим за Вашите развлечения по време на
уикенд, почивка, събиране с приятели или бизнес пътувания.
За Вас, скъпи гости, нашите промоции са:
http://obiavidnes.com/obiava/39117/hotel-akvaya--promocii

Игри с карти !
Търсите pasiansi? Можете да намерите сведения за pasiansi. Погледнете нашата интернет страница за pasiansi.
http://obiavidnes.com/obiava/39113/igri-s-karti-

Bgflash !!!
Желаете BG flash? Предоставяме ви да откриете информация за BG flash. Елате на нашия тематичен сайт за flash igri
start.Bg.
http://obiavidnes.com/obiava/39105/bgflash-

Детективска агенция "Стар"
Детективски услуги .
Детективска агенция "Стар"-0885350440
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/39100/detektivska-agenciya-star

Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн.
Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн. Цялостен интериорен дизайн за
вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
http://obiavidnes.com/obiava/39099/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
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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 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/39090/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
необходимият опит нужен за разрешаването на Вашия случай.
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 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/39089/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Детективска Агенция-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 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/39087/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/25242/rambo1_eood_kyrtipochistva_izvozva_otpadycite_i_vik
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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/39056/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/39055/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ 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/39052/detektivska-agenciya-hameleon

Детски столчета за кола KinderKraft
Лесна инсталация: просто поставете седалката в колата и фиксирайте
http://obiavidnes.com/obiava/39038/detski-stolcheta-za-kola-kinderkraft

Много блиндирани врати
Желаете вратите на Solid 55? Предлагаме ви да намерите информация за външни врати. Елате на нашия виртуален
адрес за Solid 55.
http://obiavidnes.com/obiava/39026/mnogo-blindirani-vrati

Детективска агенция "Стар"
Детективски услуги .
Детективска агенция "Стар"-0885350440
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
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- намиране на лица
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/39023/detektivska-agenciya-star

Почивка до морето във Вила Равадина
Заповядайте в къща за гости Вила Равадина - в очарователното созополско село Равадиново на 2 км от плажа и от
планината!
Разполагаме с просторни стаи и удобства за вашата почивка.
- стая с две легла: 20лв.на нощувка за месец август.
- стаите са със собствен санитарен възел, тераса, хладилник, WI-FI, кабелна телевизия и оборудван навес за готвене и
хапване.
- развлечения в района: риболов, йога, сърфинг, каякинг, конна езда, колоездене, гмуркане, арт работилница.
Вила Равадина се намира в местност богата на природни резервати, и културно-исторически паметници.
По-известни туристически дестинации: Замъка в Равадиново "Влюбен във вятъра" - замък в средновековен стил с езеро,
вълшебни градини, винарска изба и параклис; Созопол с цялото си очарование, оживление и атракции.
http://obiavidnes.com/obiava/38992/pochivka-do-moreto-vyv-vila-ravadina

Ремонт на покриви Бистрица
Висококачествен ремонт на покриви - бързо и надеждно. Ние осъществяваме ремонт на покриви от всякакъв тип на
много добри цени.
http://obiavidnes.com/obiava/38986/remont-na-pokrivi-bistrica

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги- Репутация за най-добро доказателство!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
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http://obiavidnes.com/obiava/38983/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatel

Детективска Агенция Бургас- Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта 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/38982/detektivska-agenciya-burgas--foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Детективска Агенция Бургас- Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта 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/38981/detektivska-agenciya-burgas--foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504
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Детективска Агенция Инкогнито- Детективски Услуги-Частен Детектив
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Дететивска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/38980/detektivska-agenciya-inkognito--detektivski-uslugi-chasten-detektiv

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги- Репутация за най-добро доказателство!
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
Дететивска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/38979/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi--reputaciya-za-nay-dobro-dokazatel

Частен Детектив Иван Иванов-Детективски Услуги-дългогодишен професионален опит!!!
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
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Дететивска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/38978/chasten-detektiv-ivan-ivanov-detektivski-uslugi-dylgogodishen-profesionalen-opit

Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн.
Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн. Цялостен интериорен дизайн за
вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
http://obiavidnes.com/obiava/38974/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн.
Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн. Цялостен интериорен дизайн за
вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
http://obiavidnes.com/obiava/38973/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

Най-доброто ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ на над 10 езика!Най-важни сте Вие!
Лицензиран Езиков Център ИНТЕР АЛИАНС предлага специализирано индивидуално обучение по Английски, Немски или
Италиански език за начинаещи и напреднали. В центъра се предлага още обучение по над 10 европейски езика– Английски,
Немски, Френски език, Испански език, Гръцки език, Чешки, Полски, Руски, Турски, Румънски, Сръбски Датски, Норвежки,
Холандски. С висок стандарт в преподаването, осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна
база. Системите, по които се работи са съобразени със съвременните постижения на методиката по чуждо езиково
обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и писменото
владеене на езика. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи
способността да се общува свободно. съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с вашите възможности и
потребности. При индивидуалното обучение ще получите познания и за използваната терминология от сферата на
професионалната Ви реализация. Нашите преподаватели са филолози с богат опит в преподаването на чужди езици,
някой от които специализирали в чужбина. След всяко завършено ниво на обучение центъра издава заверено легитимно
удостоверение за придобитите знания. И запомнете: предлагаме качествено обучение с висока ефективност. За повече
информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1 /В масивната
кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/38972/nay-dobroto-individualno-obuchenie-na-nad-10-ezikanay-vajni-ste-vie

Курсове по НЕМСКИ.Да знаеш много езици, значи да имаш много ключове за една врата!!!
ЩЕ ПОЛУЧИТЕ УЧЕБНИК ,УЧЕБНА ТЕТРАДКА,СЕРТИФИКАТ И ПРЕПОДАВАНЕ ПО НАЙ-УСПЕШНИТЕ СИСТЕМИ
И ИЗИСКВАНИЯ НА НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА! ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен
опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.При нас работят квалифицирани и опитни
филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с
цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за обучение са разработени по критериите и стандартите на
новата европейска езикова рамка. Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/38971/kursove-po-nemskida-znaesh-mnogo-ezici-znachi-da-imash-mnogo-klyuchove-za-edna-vrat

Искате да научите ИСПАНСКИ?/от 1-во до 3-то ниво/!
Да учим заедно по най-успешните системи,най-новите изисквания и с най-добрите професионалисти! ИНТЕР
АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на
съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка. Предлагаме и индивидуално
обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график. Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53
63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/38968/iskate-da-nauchite-ispanskiot-1-vo-do-3-to-nivo

ВНИМАНИЕ!Предлагаме Ви най-доброто езиково обучение!
Лицензиран Езиков Център ИНТЕР АЛИАНС предлага специализирано обучение по Английски, Немски или Италиански
език за начинаещи и напреднали. В центъра се предлага още обучение по над 10 европейски езика– Английски, Немски,
Френски език, Испански език, Гръцки език, Чешки, Полски, Руски, Турски, Румънски, Сръбски Датски, Норвежки,
Холандски. С висок стандарт в преподаването, осигурен от квалифицираните ни преподаватели и съвременна учебна
база. Системите, по които се работи са съобразени със съвременните постижения на методиката по чуждо езиково
обучение. В учебния процес наблягаме както на говорните умения, така и на граматическите занятия и писменото
владеене на езика. В учебния процес се възпроизвеждат реални ситуации с диалози и разговор в групи, развиващи
способността да се общува свободно. Броя на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра
индивидуална работа с всеки един курсист! Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас
график, оптимално съобразен с вашите възможности и потребности. При индивидуалното обучение ще получите
познания и за използваната терминология от сферата на професионалната Ви реализация. Нашите преподаватели са
филолози с богат опит в преподаването на чужди езици, някой от които специализирали в чужбина. След всяко
завършено ниво на обучение центъра издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания. И запомнете:
предлагаме качествено обучение с висока ефективност. За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара
Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1 /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски
центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/38967/vnimaniepredlagame-vi-nay-dobroto-ezikovo-obuchenie

ШВЕДСКИ,АРАБСКИ,ТУРСКИ,ХОЛАНДСКИ,НОРВЕЖКИ-По най-добрите системи!
ЗАПИШЕТЕ СЕ И ВИЕ!Плащане на вноски!Отстъпки! УЧЕТЕ ПО НАЙ-УСПЕШНИТЕ И НОВИ СИСТЕМИ НА
ОБУЧЕНИЕ РАЗРАБОТЕНИ ПО КРИТЕРИИТЕ И СТАНДАРТИТЕ НА НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА!
Предлагаме Ви качество!Вие избирате! ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден
авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и
успешни системи за преподаване на съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата
индивидуална работа с всеки. Системите за обучение са разработени по критериите и стандартите на новата
европейска езикова рамка. Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/38966/shvedskiarabskiturskiholandskinorvejki-po-nay-dobrite-sistemi

ИТАЛИАНСКИ 1,2 И 3!Запишете се и Вие!Да учим по най-актуалните системи!
Все още не е късно да се запишете!ОТСТЪПКИ!Плащане на вноски! ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с
дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.При нас работят квалифицирани и
опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език. Сформираме малки групи (5-7
курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за обучение са разработени по критериите и
стандартите на новата европейска езикова рамка. Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно
изготвен за Вас график. Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната
кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470
interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/38964/italianski-12-i-3zapishete-se-i-vieda-uchim-po-nay-aktualnite-sistemi

КУРС ПО WEB DESIGN-НИСКИ ЦЕНИ!Най-ДОБРОТО!
Лицензиран Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС (към НАПОО на МОН)предлага компютърно обучение за начинаещи
и напреднали – Специализирани компютърни курсове по Web Design (уеб дизайн). В курсовете ни по уеб дизайн ние Ви
предлагаме професионално IT обучение във водещите информационни технологии и стандарти в областта на
техническия уеб дизайн. Целта на подготовката по уеб дизайн е курсистите да получат теоретични познания и
практически опит в проектиране и изграждане на уеб сайтове и уеб приложения. Предлагаме обучение в малки групи или
индивидуално обучение в удобно за курсистите време - през деня, вечер или събота и неделя. Правим също и
консултантски услуги. Центърът издава легитимно удостоверение за придобитите знания, сертифицирано към МОН. За
повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет. 1, /В масивната
кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове./; тел.042/605363; 0895/62-24-70
interalliance_stz@abv.bg
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http://obiavidnes.com/obiava/38963/kurs-po-web-design-niski-ceninay-dobroto

Запишете се сега!Курс по AUTO CAD-НИСКИ ЦЕНИ!
ИЗБЕРЕТЕ КАЧЕСТВОТО! Лицензиран професионален учебен Център ИНТЕР АЛИАНС предлага специализирано обучение
по AUTO CAD за начинаещи и напреднали в гр. СТАРА ЗАГОРА! Предлагаме Индивидуален курс или групово обучение за
специалисти във всички инженерни области! Цел на курса: Придобиване на фундаментални знания за работа с продукта
Autocad в три модула: 2D чертане, 3D моделиране. Специални приложения: Професионално справяне с дейности по
създаване на стандартни работни чертежи в областта на енергетиката, машиностроенето, строителството и
архитектурата. Предназначен за: Начинаещи потребители или за потребители професионално занимаващи се с
програмата AutoCAD. Нашите предимства са: План-график на обучение - съобразен с Вашата професионална
ориентация. §. При индивидуалното обучение - Работи се единствено с Вас, а при груповото обучение се набляга на
екипната работа като същевременно се обръща внимание на всеки един курсист в групата! §. В ИНТЕР АЛИАНС
Обучение е с доказано по-високи резултати, което съдим от постигнатите резултати на курсистите ни! §. Програмата
е разработена на базата на - 2D, 3D чертането. Акцентираме на приложението на програмата във Вашата
професионална област!
http://obiavidnes.com/obiava/38962/zapishete-se-segakurs-po-auto-cad-niski-ceni

Предлага курс по WEB DESIGN , COREL DRAW , PHOTOSHOP , AUTO CAD , 3ds STUDIO MAX
, ARHI CAD.
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! Предлагаме обучение в
групи и индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно за курсистите време през деня, вечер или събота и неделя. Курсистите получават записки и други учебни материали, за да преговарят уроците
или да ги ползват за справка. Онези, които не са учили английски, също успяват да научат необходимите думи, за да
разбират компютърните диалози. Работим с хора от всички възрасти. Нашите курсове са изградени изключително върху
примери от практиката. Предлагаме също и онлайн обучение, видеоуроци и фирмено обучение. Правим също и
консултански услуги. След всяко завършено ниво на обучение центъра издава заверено легитимно удостоверение за
придобитите знания. И запомнете: предлагаме качествено обучение с висока ефективност. Накарайте, колегите и
шефовете, да се възхищават от вашите умения! За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора,
бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски
центрове./; тел.042/605363; 0895/62-24-70 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/38961/predlaga-kurs-po-web-design--corel-draw--photoshop--auto-cad--3ds-studio-max

НОВО!Руски език-включете се в предстоящата група.ОТСТЪПКИ!
Отстъпки!Искате да научите Руски език?Желаете преподавателите да са професионалисти?Търсите достъпни цени?
Тогава заповядайте при нас!Все още не е късно да се запишете! ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен
опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.При нас работят квалифицирани и опитни
филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с
цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за обучение са разработени по критериите и стандартите на
новата европейска езикова рамка. Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/38960/novoruski-ezik-vklyuchete-se-v-predstoyashtata-grupaotstypki

Направете своя старт в ИНТЕР АЛИАНС!!!НОВИ ГРУПИ!
Отстъпки!Искате да научите езика?Желаете преподавателите да са професионалисти?Търсите достъпни цени? Тогава
заповядайте при нас!Все още не е късно да се запишете! Стартират курсове по норвежки,
английски,немски,руски,турски,френски,италиански,испански,специализирани курсове по компютърна грамотност и др.!
ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото
обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване на

Страница 13/67

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

29.07.2012

съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за
обучение са разработени по критериите и стандартите на новата европейска езикова рамка. Предлагаме и индивидуално
обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график. Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53
63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/38959/napravete-svoya-start-v-inter-aliansnovi-grupi

НОРВЕЖКИ-Включете се в стартиращата група!
Искате да научите езика?Желаете преподавателите да са професионалисти?Търсите достъпни цени? Тогава
заповядайте при нас!Все още не е късно да се запишете! ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и
утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по
най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел
по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за обучение са разработени по критериите и стандартите на
новата европейска езикова рамка. Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
Заповядайте на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа
на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/38958/norvejki-vklyuchete-se-v-startirashtata-grupa

ГРЪЦКИ за НАЧИНАЕЩИ и НАПРЕДНАЛИ,в ГРУПА или ИНДИВИДУАЛНО!
Интер Алианс-ние сме професионален езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет. Предлагаме Ви
изучаване на Гръцки език от I-во до III-то ниво в 80уч.ч.всяко. Малки групи.При нас работят квалифицирани и опитни
филолози.Предлагаме и индивидуално обучение. В края на всяко ниво се полага тест.След това получавате сертификат за
придобитите знания. СТАРАЕМ СЕ ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО! За повече информация заповядайте при нас на
адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у
новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/38957/grycki-za-nachinaeshti-i-naprednaliv-grupa-ili-individualno

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
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http://obiavidnes.com/obiava/38956/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/38955/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
технически средства .
Запазването на анонимността на клиента е гарантирана !
тел:0878747345, 0887605798,
e-mail:detekti_vi@abv.bg,
http://hameleondetective.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/38954/detektivska-agenciya-hameleon
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Купувам Земеделска Земя
Купувам земеделска земя - приоритетно - Варна, Шумен, Добрич.
Плащане Веднага!
0897 966 456, 0878 988 007, 0886 866 899, 0878 533 611
agroinvest@mail.bg
Агроинвест
http://obiavidnes.com/obiava/38952/kupuvam-zemedelska-zemya

„Нов век“ - превод и легализация на удостоверения
Преводаческа агенция НОВ ВЕК осъществява качествени преводи за вашите лични и фирмени документи от унгарски,
молдовски, естонски, арменски, словенски език и още над 30 езика. Агенцията предлага легализация на документи като
акт за раждане, свидетелство за съдимост, дипломи, удостоверение за семейно положение и други за чужбина и заверка
с апостил в Дирекция „Консулски отношения“ на Министерство на външните работи.
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/38949/nov-vek---prevod-i-legalizaciya-na-udostovereniya

СЧЕТОВОДСТВО-ПО НАЙ-АКТУАЛНИТЕ СИСТЕМИ!
Лицензираният към (НАПОО на МОН) професионален Център ИНТЕР АЛИАНС предлага курс по Практическо
Счетоводство АСД (автоматизация на счетоводната дейност) и управление на малък и среден бизнес в три
модула.Актуална счетоводна програма! В курса ще ви запознаем основно с практическото двустранно счетоводство,
счетоводно записване и работа с конкретна автоматизирана, компютърна счетоводна програма. Ще получите
необходимите знания, за да можете сами да организирате, водите и управлявате счетоводството на една фирма. В
курса ще придобиете знания и уменията за водене на счетоводна отчетност, данъчно облагане, социално и здравно
осигуряване, всички видове осигуровки, работа с НОИ, документации, платежни нареждания. След курса практически
придобитите знания, веднага могат да се приложат в работата или в личната фирмена дейност. Курсът се води от
високо квалифициран експерт преподавател със знания и опит в счетоводството, счетоводния одит, данъчното облагане
и работата по начисляване на заплати и осигуровки. На завършилите курса, нашите специалисти оказват практическа
помощ при различни казуси възникнали в последващата дейност. След всяко завършено обучение центъра издава заверено
легитимно удостоверение за придобитите знания съгласно МОН. 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
http://obiavidnes.com/obiava/38948/schetovodstvo-po-nay-aktualnite-sistemi

Обиколете света с курса ни за ЕКСКУРЗОВОДИ!
ОТСТЪПКИ!САМО СЕГА!ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ!Запишете се, а ползвайте отстъпката си когато пожелаете!
ИНТЕР АЛИАНС организира курсове за Екскурзоводи-аниматори и организатори в туристическа агенция по актуална,
образователна програма . Обучението е подходящо за желаещите да се реализират в сферата на туризма,
хотелиерството и рекламата. Програмата включва: * Изучаване на основните и специфични форми на туризма. *
Материално-техническа база в хотелиерството. * Запознаване със Закона за туризма и рекламата. * Работа с клиенти,
организиране на пътувания, съставяне на маршрути и др. * Практикум. Удостоверение-сертификат за повишаване на
квалификацията, съгласно МОН. Предлагаме качествено обучение с висока ефективност. За повече информация,
заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до
бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове./; тел.042/605363; 0895/62-24-70 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ
ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/38947/obikolete-sveta-s-kursa-ni-za-ekskurzovodi

Групи по АНГЛИЙСКИ и НЕМСКИ-По новата Европейска езикова рамка.ВСИЧКИ НИВА!
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ОТСТЪПКИ!САМО СЕГА!ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ!Запишете се, а ползвайте отстъпката си когато пожелаете!
ПРЕДЛАГАМЕ ВИ ЗНАНИЯ,ОТЛИЧНО ПРЕПОДАВАНЕ,ЛЕГИТИМНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАВЪРШЕН
КУРС,ПРЕПОДАВАТЕЛИ-ПРОФЕСИОНАЛИСТИ! ИНТЕР АЛИАНС-ние сме езиков център с дългогодишен опит и
утвърден авторитет в сферата на чуждо езиковото обучение.Предлагаме ви обучение по Английски език от 1-во до 5-то
ниво и Немски език от 1-во до 3-то ниво в 100уч.ч.,всяко.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по
най-новите и успешни системи за преподаване на съответния език. Сформираме малки групи (5-7 курсиста) с цел
по-добрата индивидуална работа с всеки. Системите за обучение са разработени по критериите и стандартите на
новата европейска езикова рамка. Предлагаме и индивидуално обучение, организирано съобразно изготвен за Вас график.
ЗАПИШЕТЕ ВАС И ВАШ ПРИЯТЕЛ/И И ВЗЕМЕТЕ СВОИТЕ ОТСТЪПКИ!!!ОТСТЪПКИ И ЗА СТУДЕНТИ,БЕЗРАБОТНИ
И ПЕНСИОНЕРИ,ФИРМЕНО ОБУЧЕНИЕ,КАКТО И ПРИ ЗАПИСВАНЕ НА ВСЯКО СЛЕДВАЩО НИВО! Заповядайте на
адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у
новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53 63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/38946/grupi-po-angliyski-i-nemski-po-novata-evropeyska-ezikova-ramkavsichki-niva

Групи по ТУРСКИ и ГРЪЦКИ-Научете ЛЕСНО по НАЙ-успешните СИСТЕМИ!
Да знаеш много езици, значи да имаш много ключове за една врата!!! Интер Алианс-ние сме професионален езиков център
с дългогодишен опит и утвърден авторитет. Предлагаме Ви изучаване на Турски език 1-во и 2-ро ниво и Гръцки от 1-водо 3-то ниво в 80уч.ч.всяко. Малки групи.При нас работят квалифицирани и опитни филолози.Предлагаме и индивидуално
обучение. В края на всяко ниво се полага тест.След това получавате сертификат за придобитите знания. СТАРАЕМ СЕ
ДА ВИ ДАВАМЕ НАЙ-ДОБРОТО! За повече информация заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове/; тел. 042/ 60 53
63; 0895/ 622 470 interalliance_stz@abv.bg ХУБАВ ДЕН!
http://obiavidnes.com/obiava/38945/grupi-po-turski-i-grycki-nauchete-lesno-po-nay-uspeshnite-sistemi

Групи по ИСПАНСКИ и ФРЕНСКИ в Интер Алианс Ст.Загора-С НАС Е ЛЕСНО!!!
ОТСТЪПКИ!САМО СЕГА!ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ!Запишете се, а ползвайте отстъпката си когато пожелаете!Лицензиран
Езиков Център ИНТЕР АЛИАНС (към НАПОО на МОН) предлага специализирано обучение по Испански и Френски език от
1-во до 3-то ниво в 80уч.ч.всяко.Ние сме езиков център с дългогодишен опит и утвърден авторитет в сферата на чуждо
езиковото обучение.При нас работят квалифицирани и опитни филолози по най-новите и успешни системи за преподаване
на съответния език.Броят на курсистите в група е от пет до осем човека, което позволява добра индивидуална работа с
всеки един курсист! Вечерни, дневни, съботно-неделни групи. Предлагаме и индивидуално обучение, организирано
съобразно изготвен за Вас график, оптимално съобразен с вашите възможности и потребности. 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
http://obiavidnes.com/obiava/38944/grupi-po-ispanski-i-frenski-v-inter-alians-stzagora-s-nas-e-lesno

САМО СЕГА НИСКИ ЦЕНИ!3D STUDIO MAX-НАЙ-ДОБРОТО в Интер Алианс Ст.Загора!
Лицензиран Професионален Център ИНТЕР АЛИАНС предлага компютърно обучение за начинаещи и напреднали –
Специализирани компютърни курсове 3D STUDIO MAX.Предлагаме още и курсове по Компютърна грамотност,WEB
DESIGN, COREL DRAW, PHOTOSHOP, AUTO CAD,ARСHI CAD. Стремим се да прилагаме индивидуален подход съчетан
със съвременни методи на обучение. Нашата работа е съобразена с нуждите на потребителите и с практиката, на
която наблягаме в курсовете ни! Предлагаме обучение в групи и индивидуално обучение за работа с компютър за
начинаещи и малко напреднали, в удобно за курсистите време – през деня, вечер или събота и неделя. Курсистите
получават записки и други учебни материали, за да преговарят уроците или да ги ползват за справка. Онези, които не са
учили английски, също успяват да научат необходимите думи, за да разбират компютърните диалози. Работим с хора от
всички възрасти. Нашите курсове са изградени изключително върху примери от практиката. Предлагаме също и онлайн
обучение, видео уроци и фирмено обучение. Правим също и консултантски услуги. След всяко завършено ниво на обучение
центъра издава заверено легитимно удостоверение за придобитите знания. И запомнете: предлагаме качествено
обучение с висока ефективност. За повече информация, заповядайте при нас на адрес: гр. Стара Загора, бул. Цар Симеон
Велики 96, вх.Б, ет.1, /В масивната кооперация до бизнес-входа на Верея, с-у новите търговски центрове./;
тел.042/605363; 0895/62-24-70 interalliance_stz@abv.bg
http://obiavidnes.com/obiava/38942/samo-sega-niski-ceni3d-studio-max-nay-dobroto--v-inter-alians-stzagora

SOLID WORKS-ТОП ЦЕНИ!ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ в Интер Алианс Стара Загора!
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Стремим се да прилагаме индивидуален подход съчетан със съвременни методи на обучение. Нашата работа е
съобразена с нуждите на потребителите и с практиката, на която наблягаме в курсовете ни! Предлагаме обучение в
групи и индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно за курсистите време през деня, вечер или събота и неделя. Курсистите получават записки и други учебни материали, за да преговарят уроците
или да ги ползват за справка. Онези, които не са учили английски, също успяват да научат необходимите думи, за да
разбират компютърните диалози. Работим с хора от всички възрасти. Нашите курсове са изградени изключително върху
примери от практиката. Предлагаме също и онлайн обучение, видео уроци и фирмено обучение. Правим също и
консултантски услуги. След всяко завършено ниво на обучение центъра издава заверено легитимно удостоверение за
придобитите знания.
http://obiavidnes.com/obiava/38941/solid-works-top-cenivyzpolzvayte-se-v-inter-alians-stara-zagora

PHOTOSHOP-ТОП ЦЕНИ!ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ в Интер Алианс Стара Загора!
Стремим се да прилагаме индивидуален подход съчетан със съвременни методи на обучение. Нашата работа е
съобразена с нуждите на потребителите и с практиката, на която наблягаме в курсовете ни! Предлагаме обучение в
групи и индивидуално обучение за работа с компютър за начинаещи и малко напреднали, в удобно за курсистите време през деня, вечер или събота и неделя. Курсистите получават записки и други учебни материали, за да преговарят уроците
или да ги ползват за справка. Онези, които не са учили английски, също успяват да научат необходимите думи, за да
разбират компютърните диалози. Работим с хора от всички възрасти. Нашите курсове са изградени изключително върху
примери от практиката. Предлагаме също и онлайн обучение, видео уроци и фирмено обучение. Правим също и
консултантски услуги. След всяко завършено ниво на обучение центъра издава заверено легитимно удостоверение за
придобитите знания.
http://obiavidnes.com/obiava/38940/photoshop-top-cenivyzpolzvayte-se-v-inter-alians-stara-zagora

СТАРТИРА НОВА група по НАЧАЛНА КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ!НАЙ-ДОБРОТО ЗА
ВАС!
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.
http://obiavidnes.com/obiava/38939/startira-nova-grupa-po-nachalna-kompyutyrna-gramotnostnay-dobroto-za-vas

Безплатни консултации - Детективска Агенция Инкогнито - Варна , Бургас , Пловдив , Стара
Загора , София , Пазарджик
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:
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-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/38938/bezplatni-konsultacii---detektivska-agenciya-inkognito---varna--burgas--plovdiv

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/35260/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektiviizneveri-i-brachni-bezplatni-kon

Интериорни врати Варна
Качествени масивни входни врати на ниски цени. Нашите входни врати са от реномиран производител с гарантирано
качество. За порчка на входни врати:
http://obiavidnes.com/obiava/38937/interiorni-vrati-varna
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Агенция Аякс e Вашият успешен избор на частен детектив
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.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 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/38932/agenciya-ayaks-e-vashiyat-uspeshen-izbor-na-chasten-detektiv

Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
необходимият опит нужен за разрешаването на Вашия случай.
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 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/38931/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Детективска Агенция-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 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/38930/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

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
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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/38926/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-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/38925/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

Хотел Фокус
Hotel Focus Varna. Търсите информация хотел Фокус? Предоставяме ви да откриете информация за хотел Варна на
нашия тематичен сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/38921/hotel-fokus

ASUS DRW-24B5ST
ASUS DRW-24B5ST, SATA, черна +R 24x, -R 24x, +RW 8x, -RW 6x, DVD 16x, CDRWR 48x24x48x
http://obiavidnes.com/obiava/38919/asus-drw-24b5st

Частна детективска агенция Фокс-разследване
Частна детективска агенция Фокс-разследване
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
- Предлага специални,дискретни разследвания
от професионални частни детективи
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали,
комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
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на "обекта"по време на разследването
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- Операции под прекритие и вътрешни разследвания
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- JPS системи за проучване и наблюдение,
монтаж на скрито видео и аудио наблюдениев сгради и автомобили, както и откриване на скрити
микрофони и камери
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/38916/chastna-detektivska-agenciya-foks-razsledvane

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
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
>JPS 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/38915/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Страница 22/67

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

29.07.2012

Детективска агенция "Стар"
Детективски услуги .
Детективска агенция "Стар"-0885350440
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/38496/detektivska-agenciya-star

Продавам къща с дворно място
Продавам къща с дворно място в с.Черкаски обл. Монтана за повече информация и снимки можете да видите в сайта.
https://sites.google.com/site/jobsagentsbg
http://obiavidnes.com/obiava/38901/prodavam--kyshta-s-dvorno-myasto

Продавам audi 100 /115 / 2000 на части
Продавам на части ауди 100 / 115 / 2000 с мотор ААД , частите от колата са в отлично състояние колата не е
моргаджииска информация за цени на частите и снимки можете да видите в сайта.
https://sites.google.com/site/jobsagentsbg
тел.0876030067
http://obiavidnes.com/obiava/38900/prodavam-audi-100-115---2000--na-chasti

Работа - Предложения /Офeрти на реални обяви
Jobsagentsbg - BG Социална мрежа
https://sites.google.com/site/jobsagentsbg

за

Предложения

/

Оферти

на

реални

обяви

за

работа.

http://obiavidnes.com/obiava/38898/rabota---predlojeniya-oferti-na-realni-obyavi

спешен стоматолог
стоматологичен кабинет д-р Марчела Салех предлага пълна гама стоматологични услуги на разумни цени.Работа с
НЗОК.Естетични реставрации, избелване, лечение на кариес и усложненията му, протетична стоматология.Събота и
Неделя със записване и по спещност.Кабинета се намира в софия ; жк младост1, Бл 96 А, Вх Б, ет 1, Ап 72 ; до
аптеката ( срещу ракова болница ) . За контакти 028707964 , 0888933808 .
http://obiavidnes.com/obiava/38896/speshen--stomatolog

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 ,
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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/38887/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/38886/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
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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/38884/detektivska-agenciya-hameleon

Курсове за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ
Подготвителни курсове и уроци за КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ и МАТУРА
РОДИНА – България организира кандидатстудентски курсове за всички университети. Подготовката гарантира
успешно полагане на изпитите за Матура, УНСС, СУ, МУ, ТУ и др. вузове в страната.
Сега вече имате възможност да се запишете на качествен курс по:
Български език и Литература
Математика
География
История
Биология
Химия
Английски език
Гарантираме постоянен контрол, малки групи и опитни преподаватели. Това е РОДИНА – най-големият доставчик на
образователни услуги в България.
НАЧАЛО НА КУРСОВЕТЕ
Занятията започват в края на септември и се провеждат всяка събота и неделя по 4 часа на ден. Продължителността
на курсовете, без значение от стартирането им, е до месец май, с цел заниманията да приключат непосредствено преди
кандидатстудентските изпити и МАТУРАТА.
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (стандартни предмети)
І вноска: 285 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 285 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 285 лв. – до 20 февруари
ЦЕНА НА ЦЕЛОГОДИШНИТЕ КУРСОВЕ (Химия, Биология, Английски език)
І вноска: 310 лв. – до 10 септември
ІІ вноска: 310 лв. – до 30 ноември
ІІІ вноска: 310 лв. – до 20 февруари
Цената включва
занимания по избрания предмет (септември - май)
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помагала и материали по избрания предмет
тестове по време на курса
контролни изпити
пробни изпити
проверка на домашни работи
http://obiavidnes.com/obiava/38883/kursove-za-kandidat-studenti

Частен Детектив |Иван Иванов |Дългогодишен професионален опит!
Частен Детектив |Иван Иванов |дългогодишен професионален опит!!!
изневяра и развод-разследване,
издирва лица,справки,
Корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес и месторабота,
Открива биологични родственици,
наблюдава деца и възрастни с подозрително поведение
-(алкохол,хазарт,наркотици)
Технически контрол-аудио,видео,сателитно наблюдение,
високотехнологично оборудване,
информационна киберсигурност,
съдействие при сделки с имоти-проверка.
Основната цел е:бързина,коректност,
качество и достоверност на събраната информация
и най-вече пълна Дискретност!!!
"Незабравяйте-онзи,който владее информацията ,контролира ситуацията"
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/38880/chasten-detektiv-ivan-ivanov-dylgogodishen-profesionalen-opit

ФУТБОЛНА СРЕЩА БАРСА-РЕАЛ МАДРИД,
ХОТЕЛ, ОБИКОЛКА НА БАРСЕЛОНА! 5-8.10.2012.

САМОЛЕТНО

ПЪТУВАНЕ,4-ЗВЕЗДЕН

BARCELONA - REAL MADRID
БАРСЕЛОНА
Самолетна екскурзия – 4 дни / 3 нощувки
/ предварителна програма /

1 ден /05.10.2012/ - петък - Отпътуване от София с редовен полет на WIZZ AIR в 17.20 ч. Пристигане в Барселона в 19.20
ч. Организиран трансфер летище-хотел. Настаняване в хотела. Свободно време. Нощувка.
2 ден /06.10.2012/ – събота - Закуска. Пешеходна туристическа обиколка на Барселона с екскурзовод на български език –
площад Каталуния, известната улица Рамбла, плаза Реал, Готическия квартал, паметника на Колумб, „Саграда
Фамилия” и др. Възможност за посещение на музея на “Пикасо”, “Морския музей”, АКВАРИУМА в Барселона - един от
най-големите аквариуми в Европа. Свободно време. По желание вечеря с фламенко. Нощувка.
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3 ден – /07.10.2012/ - неделя – Закуска. Посещение на парка “Гауди”- това е едно жизнерадостно и веселяшко кътче,
проектирано от архитекта, по поръчка на индустриалеца Гюел, който мечтаел да построи природосъобразно и приказно
красиво място за живеене - двете къщи, които са излезли от приказките, построени сякаш от бисквитки и лакомства,
голямия и многоцветен гущер - символ на града, обсипан с керамични парченца и др. Свободно време. Вечерта посещение
на футболната среща BARCA-REAL. Нощувка.
4 ден - /08.10.2012/ - понеделник – Закуска. Посещение на площад Испания и “Пабло Еспаньол“ или „испанското село”етнографски комплекс с множество магазинчета и ресторанти, където можете да видите къщи и занаяти от различни
области на Испания. Свободно време за шопинг /възможност за посещение на най-големия шопинг център в Барселона.
Организиран трансфер хотел-летище. Отпътуване от Барселона с редовен полет на WIZZAIR в 19.55 ч. Пристигане в
София в 23.55 ч.
Цена: 559 евро - хотел 4*
Цената е на човек в двойна стая
Цената включва :
• Транспорт със самолет София - Барселона – София
• Летищни такси
• Такса багаж – 32 кг. + 10 кг ръчен
• Трансфери летище – хотел – летище
• 3 нощувки със закуски в хотел 4* в Барселона
• Пешеходна туристическа обиколка на Барселона с екскурзовод на български език
• медицинска застраховка
• Водач от фирмата
Цената не включва:
• Входните такси за музеите;
• Вечеря с фламенко - www.palaciodelflamenco.com
• Билета за мача
http://obiavidnes.com/obiava/38877/futbolna-sreshta-barsa-real-madrid-samoletno-pytuvane4-zvezden-hotel-obikolka-n

ФУТБОЛНА СРЕЩА БАРСА-РЕАЛ МАДРИД,
ХОТЕЛ, ОБИКОЛКА НА БАРСЕЛОНА! 5-8.10.2012.

САМОЛЕТНО

ПЪТУВАНЕ,4-ЗВЕЗДЕН

BARCELONA - REAL MADRID
БАРСЕЛОНА
Самолетна екскурзия – 4 дни / 3 нощувки
/ предварителна програма /

1 ден /05.10.2012/ - петък - Отпътуване от София с редовен полет на WIZZ AIR в 17.20 ч. Пристигане в Барселона в 19.20
ч. Организиран трансфер летище-хотел. Настаняване в хотела. Свободно време. Нощувка.
2 ден /06.10.2012/ – събота - Закуска. Пешеходна туристическа обиколка на Барселона с екскурзовод на български език –
площад Каталуния, известната улица Рамбла, плаза Реал, Готическия квартал, паметника на Колумб, „Саграда
Фамилия” и др. Възможност за посещение на музея на “Пикасо”, “Морския музей”, АКВАРИУМА в Барселона - един от
най-големите аквариуми в Европа. Свободно време. По желание вечеря с фламенко. Нощувка.
3 ден – /07.10.2012/ - неделя – Закуска. Посещение на парка “Гауди”- това е едно жизнерадостно и веселяшко кътче,
проектирано от архитекта, по поръчка на индустриалеца Гюел, който мечтаел да построи природосъобразно и приказно
красиво място за живеене - двете къщи, които са излезли от приказките, построени сякаш от бисквитки и лакомства,
голямия и многоцветен гущер - символ на града, обсипан с керамични парченца и др. Свободно време. Вечерта посещение
на футболната среща BARCA-REAL. Нощувка.
4 ден - /08.10.2012/ - понеделник – Закуска. Посещение на площад Испания и “Пабло Еспаньол“ или „испанското село”етнографски комплекс с множество магазинчета и ресторанти, където можете да видите къщи и занаяти от различни
области на Испания. Свободно време за шопинг /възможност за посещение на най-големия шопинг център в Барселона.
Организиран трансфер хотел-летище. Отпътуване от Барселона с редовен полет на WIZZAIR в 19.55 ч. Пристигане в
София в 23.55 ч.
Цена: 559 евро - хотел 4*
Цената е на човек в двойна стая
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Цената включва :
• Транспорт със самолет София - Барселона – София
• Летищни такси
• Такса багаж – 32 кг. + 10 кг ръчен
• Трансфери летище – хотел – летище
• 3 нощувки със закуски в хотел 4* в Барселона
• Пешеходна туристическа обиколка на Барселона с екскурзовод на български език
• медицинска застраховка
• Водач от фирмата
Цената не включва:
• Входните такси за музеите;
• Вечеря с фламенко - www.palaciodelflamenco.com
• Билета за мача
http://obiavidnes.com/obiava/38876/futbolna-sreshta-barsa-real-madrid-samoletno-pytuvane4-zvezden-hotel-obikolka-n

3-стаен апартамент, панел, 83м2, Смирненски - до новата община, 33 300 Евро
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: 33 300 Евро. При сериозен интерес е възможен коментар на цената. За контакти: 0878
867 009, 032 96 00 65 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/38873/3-staen-apartament-panel-83m2-smirnenski---do-novata-obshtina-33-300-evro

Prevodach.org - превод от и на сръбски език
Prevodach.org разполага с лицензирани преводачи, специализирани в превода на текстове с разнообразна тематика като
юридическа, медицинска, техническа, финансова и др. Агенцията съдейства при легализирането на всякакъв вид
документи в отдел „Консулски отношение“ на Външно министерство, както и във всички държавни институции и
чуждестранни посолства в Република България. За повече информация и поръчки заповядайте на следния адрес:
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 02 49 00 756, 0888067788
Имейл: sofia@prevodach.org
Уебсайт: www.prevodach.
http://obiavidnes.com/obiava/38870/prevodachorg---prevod-ot-i-na-srybski-ezik

Счетоводна къща Arnica(arnica.bg) – счетоводни услуги
Счетоводна къща Арника предлага, както счетоводни и правни услуги, така и услуги в областта на трудовата медицина.
Основните пакети за счетоводни услуги включват – счетоводни услуги за малки фирми, счетоводни услуги в София за
фирми по ДДС, годишно приключване. Относно пакета с правни услуги – счетоводна къща Арника предлага регистрация
на фирми ООД, ЕООД и ЕТ, вписване на промени, задължителна пререгистрация, както и правни услуги при регистрация
на фирми. В областта на трудовата медицина може да получите компетентно обслужване във връзка с оценка на риска
на персонала във Вашата фирма, оценка на работното място, изготвяне на електронни здравни досиета на персонала,
сключване на договор за обслужване от служба по трудова медицина, методика на извършената оценка, както и
препоръки към ръководството. Цените на услугите, които предлага Счетоводна къща Арника, са достъпни, а
качеството на обслужване е на изключително високо ниво. За повече информация за цените на услугите посетете http://arnica.bg/
http://obiavidnes.com/obiava/38867/schetovodna-kyshta-arnicaarnicabg--schetovodni-uslugi

Електронна Цигара - E-Health 502C
Комплекта съдържа:
- 1 бр. изпарител с женска резба
- 1 бр. литиева батерия с мъжка резба
- 1 бр. зарядно 220V по БДС + кабел за USB порт
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- 1 бр. зарядно за автомобил 5 V
- 10 бр. пълнители
- 1 бр. упътване
- Без съдържание на катран или други канцерогенни вещества.
- Безвредна за околните.
- Може да се употребява навсякъде където ви се пуши.
http://obiavidnes.com/obiava/38864/elektronna-cigara---e-health-502c

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36732/byrzi--krediti--do--1000-lv

DIVADENT-ДЕНТАЛНА КЛИНИКА
" Стоматологичен кабинет ДИВАДЕНТ предлага на вас пациенти: Безболезнено лечение, Естетична стоматология,
Хирургия, Импланти.
Ние се грижим Вашата усмивка да блести, защото красивата усмивка е първата стъпка към успеха.
Осъществете мечтите си при нас."
http://obiavidnes.com/obiava/38860/divadent-dentalna-klinika

Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
необходимият опит нужен за разрешаването на Вашия случай.
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 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/38858/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

GF GT 630
GF GT 630, 1GB Gigabyte N630-1GI, PCI-E, DDR3, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/38855/gf-gt-630

AMD 5450
AMD 5450, 1GB, Gigabyte R545-1GI, ниско-профилна, PCI-E, DDR3, 64bit, HDMI & DVI
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http://obiavidnes.com/obiava/38852/amd-5450

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
* 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
http://obiavidnes.com/obiava/38851/peynt-zuum---pistolet-za-super-byrzo-i-gladko-boyadisvane

йонизатори Озонотор за въздух и вода.
Нашият магазин предлага на своите клиенти Озонотор за въздух и вода.
Устройството произвежда озон от кислорода във въздуха и образува отрицателни йони,
които премахват замърсявания и миризми и спомагат за унищожаването на болестотворни организми.
”БГ магазин” разполага и с йонизатори – Йонизатор ”AEROION” и Йонизатор и генератор на озон ”M Fresh”. За повече
информация относно изброените уреди се свържете с нас или посетете нашия сайт.
Прочистете вдишвания от Вас въздух, дарявайки си здраве.
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/38850/yonizatori-ozonotor-za-vyzduh-i-voda

ДЕТОКСИКАТОР Електрическа подачистачка!Стийм МопХ 5 !Пейнт зуум,
Масажори!Виброколани!Целутрон,Йонизатор ,Антирадар,Лодка за захранка
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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.
210лв
http://obiavidnes.com/obiava/38849/detoksikator-elektricheska-podachistachkastiym-moph-5-peynt-zuum

Целутрон Редукция на мастна тъкан, Повдигане на бюста, Физиотерапия и Лифтинг
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
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.
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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/38848/celutron-redukciya-na-mastna-tykan-povdigane-na-byusta-fizioterapiya-i-lifting

AMD 6570
AMD 6570, 2GB, Gigabyte R657D3-2GI, PCI-E, DDR3, 128bit, HDMI & DVI
http://obiavidnes.com/obiava/38845/amd-6570

Logitech S96
Logitech S96, оптична, черна, USB
http://obiavidnes.com/obiava/38841/logitech-s96

Онлайн часовници и фотоапарати
Купи часовник Casio на гарантирано добра цена от Casio.bg
http://obiavidnes.com/obiava/38839/onlayn-chasovnici-i-fotoaparati

Компактна Bluetooth клавиатура
Компактна Bluetooth клавиатура, вградена батерия
http://obiavidnes.com/obiava/38838/kompaktna-bluetooth-klaviatura

Акумулатори Монбат
Разгледайте нашата тематична страница за акумулатори. Търсите информация akumulatori.Bg? Имате възможността
да намерите информация за акумулатори Monbat на нашия информационен сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/38835/akumulatori-monbat

Промоции на Викиват: Инвертори 12VDC-220VAC 150W с USB порт
Инверторен преобразувател на напрежение 12VDC-220VAC с модифицирана синусоида и изходна мощност 150W (300W
пикова). Може да се използва навсякъде, където разполагате с 12V акумулатор – автомобили, лодки, каравани, кемпери и
др. С този инвертор получавате бюджетно и надеждно решение за захранване практически навсякъде на различен тип
устройства и потребителска електроника – преносими компютри, зарядни устройства, телевизори, видео и DVD
плейъри, игрови конзоли, малки инструменти и др., работещи на 230VAC. Той разполага с висока пикова мощност. Още
повече инверторът разполага с USB порт, което позволява чувствителни устройства като мобилни телефони, MP3
плейъри, цифрови фотоапарати и камери да бъдат използвани навсякъде.
Каталожен номер:11424
Цена: 53.00 лв. с ДДС

Страница 32/67

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

29.07.2012

http://vikiwat.com
http://obiavidnes.com/obiava/38824/promocii-na-vikivat-invertori--12vdc-220vac-150w-s-usb-port

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме от длъжност и отговорност .
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
Гарантираме високо ниво на професионализъм при осъществяване на процедурите и коректност .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/38815/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме от длъжност и отговорност .
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
Гарантираме високо ниво на професионализъм при осъществяване на процедурите и коректност .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/38814/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ ФИРМИ
ОТГОВОРНОСТ.
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Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме от длъжност и отговорност .
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
Гарантираме високо ниво на професионализъм при осъществяване на процедурите и коректност .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/38813/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya---1-chas---osvobojdavame-ot-otgovornost

Рокличка за кръщене в бяло
Рокля, която всяка малка принцеска истински ще обича! Абсолютно зашеметяваща!
Добре дошли в онлайн магазин „Бебешки Дрешки”, където можете да намерите голямо разнообразие от най-красивите
дрешки предлагани на българския пазар за различни поводи
Цена на ДОСТАВКА 5 лева за цяла България, независимо какво си поръчате!
Още предложения можете да видите на www.bebeshkidreshki.com
http://obiavidnes.com/obiava/38809/roklichka-za-kryshtene-v-byalo

Уроци по руски език
Уроци по руски език за деца и възрастни – индивидуално или групово в уговорено удобно време. “Школа за усмивки”,
София, „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36; тел.: 02980 73 22; 0877405022; 0877678544.
Повече подробности - на страницата ни във Фейсбук
Преводи от и на руски език.
http://obiavidnes.com/obiava/38802/uroci-po-ruski-ezik

Здрави, елегантни и усмихнати
Тежат ви излишните килограми, любимите дрехи ви създават дискомфорт, избягвате да се оглеждате в огледалото,
защото това което виждате ви депресира? Заповядайте в “Школа за усмивки”. Участвайки в нашия тренинг “Хвърли
излишната раница”, ще се превърнете във ваятел на собствената си фигура. С помощта на комплекс техники, използвани
от хилядолетия, съчетани със съвременни методики ще се потопите в удоволствието на съзвучието и синхрона със
собственото си тяло и в тандем с него ще достигнете желаните форми.
“Школа за усмивки”, София ж.к. „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36;
тел.: 02980 73 22; 0877405022; 0877678544.
Повече подробности - на страницата ни във Фейсбук
http://obiavidnes.com/obiava/38801/zdravi-elegantni-i-usmihnati

Здрави и усмихнати
Имате здравословни проблеми, желаете да тръгнете от “точката на замръзване” на Вашето кариерно и личностно
развитие? Заповядайте в “Школа за усмивки”. С помощта на комплекс техники, използвани от хилядолетия, съчетани
със съвременни методики от приложната психология ще подобрите физическото и психическото си състояние и ще
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намерите своето най-добро АЗ.
“Школа за усмивки”, София ж.к. „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36;
тел.: 02 980 73 22; 0877405022; 0877678544.
Повече подробности - на страницата ни във Фейсбук
http://obiavidnes.com/obiava/38800/zdravi-i-usmihnati

Кандидат-студентски курс по руски език
Последна учебна година, избрали сте Вашия бъдещ път. Той е свързан с кандидатстване във ВУЗ със специалност - руски
език. Заповядайте в “Школа за усмивки”. Предлагаме курсове на достъпни цени и квалифицирана помощ. Отстъпка в
цената при внасяне на цялата сума. Възможност за поетапно плащане на 3 части.
Повече подробности – на страницата ни във Фейсбук
Или на телефони - 02 980 73 22; 0877405022; 0877678544.
Адрес - “Школа за усмивки”, София ж.к. „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36
http://obiavidnes.com/obiava/38799/kandidat-studentski-kurs-po-ruski-ezik

Кандидат-студентски курс по математика
За да бъдете конкурентноспособни кандидат-студенти, и избрания ВУЗ да е поредната Ви сбъдната мечта, заповядайте
в “Школа за усмивки”. Предлагаме подготовка по математика под ръководството на квалифицирани преподаватели от
елитна гимназия в София. Отстъпка в цената при внасяне на цялата сума. Възможност за поетапно плащане на 3 части.
Повече подробности – на страницата ни във Фейсбук
Или на телефони - 02 980 73 22; 0877405022; 0877678544.
Адрес - “Школа за усмивки” София ж.к. „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36.
http://obiavidnes.com/obiava/38798/kandidat-studentski-kurs-po-matematika

Кандидат-студентски курс по български език
Завършвате гимназия и пред Вас е заветната мечта да постъпите в избрания ВУЗ по най-престижната специалност. За
да бъдете перфектно подготвени кандидат-студенти по български език, заповядайте в “Школа за усмивки”. Предлагаме
достъпни цени и квалифицирана помощ на преподаватели от елитна гимназия в София. Отстъпка в цената при внасяне
на цялата сума. Възможност за поетапно плащане на 3 части.
Повече подробности – на страницата ни във Фейсбук
Или на телефони - 02 980 73 22; 0877405022; 0877678544.
Адрес - “Школа за усмивки”, София ж.к. „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36.
http://obiavidnes.com/obiava/38797/kandidat-studentski-kurs-po-bylgarski-ezik

Подготовка за кандидатстване след 7-ми клас по математика
Вашата мечта е да бъдете успешен супергимназист в избраната от Вас гимназия. Заповядайте в “Школа за усмивки”.
Преподаватели от елитна гимназия ще Ви подготвят по математика, за кандидатстване след 7-ми клас. Предлагаме
достъпни цени и квалифицирана помощ. Отстъпка в цената при внасяне на цялата сума. Възможност за поетапно
плащане на 3 части.
Повече подробности – на страницата ни във Фейсбук
Или на телефони - 02 980 73 22; 0877405022; 0877678544.
Адрес - “Школа за усмивки”, София ж.к. „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36.
http://obiavidnes.com/obiava/38796/podgotovka-za-kandidatstvane-sled-7-mi-klas-po-matematika

Подготовка за кандидатстване след 7-ми клас по български език
“Школа за усмивки” Ви предлага достъпни цени и квалифицирана помощ за да достигнете Вашите съкровени мечти.
Подоготовка по български език за кандидатстване след 7-ми клас. Преподаватели от елитна гимназия в София.
Отстъпка в цената при внасяне на цялата сума. Възможност за поетапно плащане на 3 части.
Повече подробности – на страницата ни във Фейсбук
Или на телефони - 02 980 73 22; 0877405022; 0877678544.
Адрес - “Школа за усмивки” София ж.к. „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36.
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http://obiavidnes.com/obiava/38795/podgotovka-za-kandidatstvane-sled-7-mi-klas-po-bylgarski-ezik

Подготовка за матура по математика
Матура по математика – за да бъдете успешни и непогрешими, заповядайте за подготовка в “Школа за усмивки”.
Предлагаме достъпни цени и квалифицирана помощ на преподаватели от елитна гимназия в София. Отстъпка в цената
при внасяне на цялата сума. Възможност за поетапно плащане на 3 части.
Повече подробности – на страницата ни във Фейсбук
Или на телефони - 02 980 73 22; 0877405022; 0877678544.
Адрес - “Школа за усмивки”, София ж.к. „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36
http://obiavidnes.com/obiava/38794/podgotovka-za-matura-po-matematika

Подготовка за матура по български език
Предстои Ви последната учебна година. За да се справите с матурата по български език без проблеми, заповядайте в
“Школа за усмивки”. Предлагаме достъпни цени и квалифицирана помощ на преподаватели от елитна гимназия в София.
Отстъпка в цената при внасяне на цялата сума. Възможност за поетапно плащане на 3 части.
Повече подробности – на страницата ни във Фейсбук
Или на телефони - 02 980 73 22; 0877405022; 0877678544.
Адрес - “Школа за усмивки”, София ж.к. „Западен парк” бл.10 вх.Б ет.2 ап.36
http://obiavidnes.com/obiava/38793/podgotovka-za-matura-po-bylgarski-ezik

Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта 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/38791/chasten-detektiv-detektivska-agenciya-foks

Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
необходимият опит нужен за разрешаването на Вашия случай.
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
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приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/38789/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Екзотичен и ламиниран паркет. Декинг.
Изберете подова настилка в мострена зала на Силмар. Богат избор на екзотичен , ламиниран паркет и декинг-дъб,
бамбук, орех, кумару, бангерай, тик и др. Залата се намира на ул. Ген. Колев до Хуманитарна гимназия. Силмар осигурява
монтаж с гаранция и транспорт, както и всичко необходимо за настилката - первази, лайсни, аксесоари.
http://obiavidnes.com/obiava/38786/ekzotichen-i-laminiran-parket-deking

Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците и ВИК
Рамбо-1 ЕООД Кърти,Почиства, Извозва отпадъците, ВИК и Довършителни работи на Ниски Цени!
0878907360,029737707 Румен Радев
http://obiavidnes.com/obiava/38781/rambo-1-eood-kyrtipochistva-izvozva-otpadycite-i-vik

Безжична мишка 2.4G Super Тhin
Висококачествена безжична мишка
-Wireless Nano-приемник, plug and play - интеграция.
-Работи на дистанция над 10 метра
-1600/2400DPI
-2.4G технология, стабилна wireless връзка.
-USB интерфейс съвместим с Windows98, 2000, ME, XP, Windows Vista, Windows 7 или Mac OS 10.0
-Удобен дизайн.
-Батерии: AA X 1 (включени в комплета)
-Размери: 10 x 2.6 см
-Тегло: 100 гр
Спецификации:
Работен волтаж: 1.5V
Работно напрежение: 13mA
Цвят: черен със зелена ивица
Комплекта съдържа:
1 x Безжична мишка
1 x Wireless Nano-приемник
http://obiavidnes.com/obiava/38780/bezjichna-mishka-24g-super-thin

Ултра тънък охладител за лаптоп
Охладител за лаптоп с голям и безшумен вентилатор.
Метална горна част.
Нов, в оригинална опаковка!
Подходящ за лаптопи с размер 10" - 19".
Този охладител е изключително тих - почти безшумен.
Той ще държи вашия лаптоп в номинална температура, без опасност от прегряване, което може да причини редица
проблеми: намаляване на производителността, изгаряне на батерията или процесора.
Подложката може да се накланя на степени.
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Размери:
ширина - 33 см
дължина - 25.1 см
дебелина - 2.4 см
http://obiavidnes.com/obiava/38779/ultra-tynyk-ohladitel-za-laptop

Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн.
Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн. Цялостен интериорен дизайн за
вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
http://obiavidnes.com/obiava/38776/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн.
Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн. Цялостен интериорен дизайн за
вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
http://obiavidnes.com/obiava/38775/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн.
Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн. Цялостен интериорен дизайн за
вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
http://obiavidnes.com/obiava/38774/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

Практични и полезни бизнес обучения
Кратките бизнес обучения на център за тематично Обучение “WISDOM” пестят пари:
„Тънкости при рекламирането в Интернет”,„За какво да внимавам при постъпване на работа”, „Къде са пропуските на
шефа и какво негово може да стане мое”,„Какво да си вземем от фирмата, когато напускаме или ни уволнят”,„Как да
събираме информация за конкурентите и контрагентите”,„Какво трябва да направим, когато напуска ключов
служител”,„Безплатната реклама в Интернет”,„Как да сключиш най-изгоден корпоративен договор с мобилен
оператор?” и др.
Формат на обученията – присъствено,дистанционно и видео класна стая.
За подробности и записвания - http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114
http://obiavidnes.com/obiava/38771/praktichni-i-polezni-biznes-obucheniya

Погрижи се за себе си
Ако имаш стаж, но нямаш документ за професионална квалификация,
Център “WISDOM” ще съдейства за придобиване на професионална квалификация при доказан трудов стаж.
За подробности и записвания - http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 .
В бизнеса и живота оцеляват само подготвените и можещите. Залагаме на качеството и гарантираме успехи.
http://obiavidnes.com/obiava/38770/pogriji-se-za-sebe-si

Специализирани обучения
„Ръководители на НАССР екипи”,„Мениджъри по осигуряване на качеството и вътрешни одитори съгласно БДС ISO
9001:2008”,„Разработване и управление на проекти”„Защита на вътрешната делова информация и търговската
тайна”,„Управление на риска”,„Бизнес комуникации и кореспонденция”,„Бизнес етикет и социална комуникация” и други.
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Формат на обученията – присъствено,дистанционно и видео класна стая.
За подробности и записвания - http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 .
В бизнеса и живота оцеляват само подготвените и можещите. Залагаме на качеството и гарантираме успехи.
http://obiavidnes.com/obiava/38769/specializirani-obucheniya

Дистанционно обучение на счетоводители и плановици
Център за тематично обучение “WISDOM” провежда:
Ускорен курс по фирмено счетоводство
Формат на обучението – дистанционно.
Обучение по специалност „Оперативен счетоводител”
Формат на обучението – дистанционно.
Обучение по планиране и разработване на бизнесплан
Формат на обучението – присъствено, дистанционно и видео класна стая.
За подробности и записвания - http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114
В бизнеса и живота оцеляват само подготвените и можещите. Залагаме на качеството и гарантираме успехи.
http://obiavidnes.com/obiava/38768/distancionno-obuchenie-na-schetovoditeli-i-planovici

Професионално дистанционно обучение по специалностите
„Бизнес – услуги”, „Сътрудник в малък и среден бизнес”, „Офис – мениджър”, „Офис – секретар”, ”Икономика и
мениджмънт”, „Посредник на трудовата борса”, „Сътрудник социални дейности”, „Еколог” и др.
Провежданите дистанционни обучения са по утвърдени от НАПОО учебни програми.
За подробности и записвания - http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114
В бизнеса и живота оцеляват само подготвените и можещите. Залагаме на качеството и гарантираме успехи.
http://obiavidnes.com/obiava/38767/profesionalno-distancionno-obuchenie-po-specialnostite

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
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
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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/38765/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

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/38190/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi-izneveri-i-brachni--bezplatni-k

Електрически скутери
Електрически скутер, с разход 60 стотинки за 100км. Изминава до 100 км с едно зареждане. Максимална скорост 45km/h.
http://obiavidnes.com/obiava/38763/elektricheski-skuteri

Котли на твърдо гориво
Котли на твърдо гориво на най-ниските цени в страната. Подсигурете отоплението си през зимата благодарение на
нашите икономични и ефективни котли на твърдо гориво.
http://obiavidnes.com/obiava/38761/kotli-na-tvyrdo-gorivo

Мезонет, 111.5м2, с Акт16, Въстанически - ул. Асен Христофоров, 43 000 Евро
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Мезонет 111,5 м2 с общите части, 96 м2 застроена площ в кв. Въстанически - ул. Асен Христофоров, на ет. 7 и 8, с акт
16, изложение Юг- Изток. Разпределението на жилището е следното: 1-во ниво - хол с кухненски бокс, WC, и тераса; 2-ро
ниво - 2 спални без преход, кабинет, баня. Завършен на шпакловка и замазка, AL дограма, интериорни врати, входна
блиндирана врата. Цена 43 000 Евро. За контакти: 0878 867 009, 032 96 00 65 Ваня
http://obiavidnes.com/obiava/38760/mezonet-1115m2-s-akt16-vystanicheski---ul-asen-hristoforov-43-000-evro

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ-КУПУВАМЕ
ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ!!!

ФИРМИ

С

ЗАДЪЛЖЕНИЯ!БЕЗПЛАТНИ

1. Консултации, юридическо и счетоводно съдействие на фирми със задължения;
2. Прехвърляне на дружествени дялове;
3. Прекратяване и ликвидация на дружества;
4. Регистрация и вписване на нови обстоятелства;
5. Изкупуване акции-ад;
6. Финансово информиране;
7. Съдействие при банкови проблеми;
Гарантираме лоялност към клиентите, пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на клиента
и индивидуален подход към всеки отделен случай.
Очакваме Вашето обаждане!тел№0896948733 0888691619 От всички бизнес сектори и региони на България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/38759/specialno-predlojenie-kupuvame-firmi-s-zadyljeniyabezplatni-yuridicheski-konsultac

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ-КУПУВАМЕ
ЮРИДИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ!!!

ФИРМИ

С

ЗАДЪЛЖЕНИЯ!БЕЗПЛАТНИ

1. Консултации, юридическо и счетоводно съдействие на фирми със задължения;
2. Прехвърляне на дружествени дялове;
3. Прекратяване и ликвидация на дружества;
4. Регистрация и вписване на нови обстоятелства;
5. Изкупуване акции-ад;
6. Финансово информиране;
7. Съдействие при банкови проблеми;
Гарантираме лоялност към клиентите, пълна конфиденциалност , качество и професионализъм, посветеност на клиента
и индивидуален подход към всеки отделен случай.
Очакваме Вашето обаждане!тел№0896948733 0888691619 От всички бизнес сектори и региони на България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/38758/specialno-predlojenie-kupuvame-firmi-s-zadyljeniyabezplatni-yuridicheski-konsultac

Хотелиерство,Ресторантьорство,Туризъм-професионално обучение
„Хотелиер”, „Администратор в хотелиерството”, „Камериер”, „Портиер-пиколо”, „Ресторантьор”, „Готвач”,
„Сервитьор-барман”, „Работник в заведенията за хранене и развлечения”, „Организатор на туристическа агентска
дейност”, „Планински водач”, „Екскурзовод”, „Аниматор в туризма”.
Провежданите дистанционни обучения са по утвърдени от НАПОО учебни програми.
За подробности и записвания в полезния сайт- http://sites.google.com/site/ctowisdom/
и 0877646506, 0878334114 .
В бизнеса и живота оцеляват само подготвените и можещите. Залагаме на качеството и гарантираме успехи.
http://obiavidnes.com/obiava/38756/hotelierstvorestorantyorstvoturizym-profesionalno-obuchenie

КУПУВАМЕ ФИРМИ
ОТГОВОРНОСТ !!!

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

-

1

ЧАС

-

ОСВОБОЖДАВАМЕ

Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме от длъжност и отговорност .
Покупко - продажба на дружествени дялове .
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Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
Гарантираме високо ниво на професионализъм при осъществяване на процедурите и коректност .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/38755/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya---1-chas---osvobojdavame-ot-otgovornost-

КУПУВАМЕ ФИРМИ
ОТГОВОРНОСТ !!!

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

-

1

ЧАС

-

ОСВОБОЖДАВАМЕ

ОТ

Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме от длъжност и отговорност .
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
Гарантираме високо ниво на професионализъм при осъществяване на процедурите и коректност .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/38754/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya---1-chas---osvobojdavame-ot-otgovornost-

КУПУВАМЕ ФИРМИ
ОТГОВОРНОСТ !!!

СЪС

ЗАДЪЛЖЕНИЯ

-

1

ЧАС

-

ОСВОБОЖДАВАМЕ

Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме от длъжност и отговорност .
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
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Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
Гарантираме високо ниво на професионализъм при осъществяване на процедурите и коректност .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/38753/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya---1-chas---osvobojdavame-ot-otgovornost-

ATX
ATX, CoolerMaster Silencio 650, USB 3.0, card reader, черна, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/38750/atx-coolermaster-silencio-650-usb-30-card-reader-cherna-bez-zahranvane

Thermaltake Commander MS-III
Thermaltake Commander MS-III , черна, USB3.0, без захранване
http://obiavidnes.com/obiava/38747/thermaltake-commander-ms-iii-

Захранване 550W
Захранване 550W, Thermaltake Smart, ActivePFC, модулно, тих 140mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/38744/zahranvane-550w

Захранване 750W
Захранване 750W, Thermaltake Smart, ActivePFC, модулно, тих 140mm вентилатор
http://obiavidnes.com/obiava/38740/zahranvane-750w

prodavam etaj ot ku6ta
prodava se etaj ot ku6ta v centara na grad Cherven brqg(oblast Pleven).3 stai,kuhnq,banqta i toaletnata sa
otdelni.Postroika-gredored.Cena po dogovarqne! Telefon za vruzka-0899347203 Bojidar Iliev
http://obiavidnes.com/obiava/38725/prodavam-etaj-ot-ku6ta

prodavam etaj ot ku6ta
prodava se etaj ot ku6ta v centara na grad Cherven brqg(oblast Pleven).3 stai,kuhnq,banqta i toaletnata sa
otdelni.Postroika-gredored.Cena po dogovarqne!
http://obiavidnes.com/obiava/38724/prodavam-etaj-ot-ku6ta

Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
необходимият опит нужен за разрешаването на Вашия случай.
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 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/38721/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Лим Фарм-санитария,козметика,медикаменти
Фирма ЛИМ ФАРМА ЕООД е изключителен и официален вносител на хранителните добавки на италианската фирма ESI
S.P.A., за България.Предлагаме още и медицинска козметика:за лице, грижа за коса, козметика за тяло, интимна
линия.Повече информация ще отркиете на www.limpharm.com .
http://obiavidnes.com/obiava/38713/lim-farm-sanitariyakozmetikamedikamenti

качествени дърводелски услуги по домовете
Ремонт и монтаж на спални,гардероби,секции,шкафове.Регулиране на вратички,смяна на панти.Пребоядисване на стари
мебели.Монтаж на врати,скъсяване на врати,поправка на разбити врати,смяна на брави.Укрепване на клатещи се маси и
столове.Уплътняване на врати и прозорци.Тел:028402396,GSM:0885994579
http://obiavidnes.com/obiava/38712/kachestveni-dyrvodelski-uslugi-po-domovete

Albaluna-луксозни обувки,ботуши и боти
Albaluna е онлайн магазин за търговия с луксозни чанти, луксозни дамски и мъжки обувки. Част от марките, чиито
продукти предлагаме са ARMANI JEANS, Roberto Botticelli, Laura Biagiotti, MOSCHINO. Продуктовата гама на
аксесоарите, които предлагаме включва портмонета, шалове, колани, кожени каскети.
http://obiavidnes.com/obiava/38709/albaluna-luksozni-obuvkibotushi-i-boti

Машинни мазилки
бригада със собствена машина изпълнява всички видове машинна мазилка. Предлагаме отлично качество, спазваме
договорените срокове. Услугата e предимно насочена към малки обекти!
Стефчо Цанев тел. 0893860108
София
http://obiavidnes.com/obiava/38708/mashinni-mazilki

Детективска Агенция Бургас- Фокс- Частни Детективи -0888400413, 0897024504
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта да откриете цялата истина
Ви е гарантирана с високо квалифицирани
частни детективи ,които са бивши
служители на МВР с дългогодишен опит!
Дейността на агенцията се извършва
на територията на цяла България!
Професионализъм,бързина,коректност, достоверност
и защита личната информация е основното ни мото!
Контакти: 0888400413,0897024504
http://chasten.detektiv-fox.com
E-mail:fox@detectiv-bg.com
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Детективска Агенция Фокс- една от основателите на „Детективска Колегия“
Детективска Агенция Фокс с Репутация за най-добро доказателство!
http://obiavidnes.com/obiava/38707/detektivska-agenciya-burgas--foks--chastni-detektivi--0888400413-0897024504

Детективска Агенция Инкогнито - Доказан Професионализъм
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/38706/detektivska-agenciya-inkognito---dokazan-profesionalizym

Детективска Агенция Инкогнито - Доказан Професионализъм
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
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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/38705/detektivska-agenciya-inkognito---dokazan-profesionalizym

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
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/38704/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

Детективи Инкогнито - Търсете отговорите на професионално ниво ! - Бургас , Пазарджик ,
Стара Загора , Пловдив
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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/38703/detektivi-inkognito---tyrsete-otgovorite-na-profesionalno-nivo----burgas--paza

2-стаен апартамент, 60м2, А16, Въстанически - ул. Асен Христофоров
2-стаен апартамент в нова луксозна кооперация с Акт16 от декември 2008 год. на ул. Асен Христофоров във кв.
Въстанически. Състои се от хол с кухненски бокс, спалня и баня с WC, тераса. Сградата е луксозно завършена - инокс
парапети,гранитогрес, хидравличен асансьор, блиндирана врата, МДФ интериорни. За клиенти на агенцията. Цена: 30
000 евро. За контакти: 0878867009, 032960065 Ваня
http://obiavidnes.com/obiava/38702/2-staen-apartament-60m2-a16-vystanicheski---ul-asen-hristoforov

ТехнопоД ООД
Ако вашата фирма се нуждае от професионално партньорство – доверете се на Технопод ООД. Ще осигурим на
фирмата ви скелета, метални подпори, специализирана строителна техника и всичко необходимо за ефективно и бързо
строителство.
http://technopod.eu/
http://obiavidnes.com/obiava/38701/tehnopod-ood

Таблет "Мини таб" 7" – таблети на добри цени
Само сега таблетът е с промоционална цена от 195 на 155 лв. Характеристики: „7" инчов таблет MID с резистивен
дисплей. В комплекта получавате зарядно устройство за таблета, както и USB приставка. Операционна система:
Андроид 2.2. "Мини таб" е с инсталиран пакет от подбрани програми за операционна система Андроид 2.2, както и с
Google map, MSN, Skype. Режим на готовност до 15 часа, използвайки "Тих режим", давайки Ви достатъчно време да
играете или да гледате филм. Таблетът е оборудван със слот за Micro SD карта с памет до 32 ГБ, позволявайки да
увеличите колекцията си от мултимедия до 32 пълнометражни филма, 320 000 снимки или 16 000 песни. За повече
информация посетете: http://edinden.com/mid-tablet-7-inch .
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http://obiavidnes.com/obiava/38700/tablet-mini-tab-7--tableti-na-dobri-ceni

Конферентна зала под наем
Конферентна зала под наем на изгодна цена, подходяща за следните дейности:
• Организиране на конференции;
• Провеждане на семинари и обучения;
• Уъркшопи и работни срещи;
• Организиране на фирмени и частни партита и др.
Залата е с големина около 80 кв.м. разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Намира се в центъра на София, бул. Дондуков 11
За повече информация, обадете се на тел.: 0892470298 Александър Ненчев; e-mail: enter@zala1.com
или
http://zala1.com/zala-za-seminari/
http://obiavidnes.com/obiava/38699/konferentna-zala-pod-naem

Зала за танци под наем
Отдавам зала за почасово ползване на изгодна цена, подходяща за следните дейности:
• Тае бо, Аеробика;
• Танци;
• Бойни изкуства;
• Рождени дни.
Залата е с големина около 80 кв.м., разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Намира се в центъра на София бул. Дондуков 11.
За повече информация, обадете се
на тел.: 0892470298 Александър Ненчев; e-mail: enter@zala1.com
http://zala1.сom/zala-za-tanci/

или

http://obiavidnes.com/obiava/38698/zala-za-tanci-pod-naem

Зала за парти под наем!
Купони за малки и големи!
За рождени и именни дни, за годишнини – лични и служебни!
За тематични и не толкова партита!
За хора, които си търсят поводи за празнуване, а не разполагат със собствен терен!
Ние ви даваме възможност да празнувате и се забавлявате без да се занимавате с предварителна подготовка и без
досадно чистене след като си отидат гостите ви.
Залата е с големина около 80 кв.м., разполага със собствено озвучаване и отлична климатизация.
Изгодно и удобно в центъра на София – бул. Дондуков 11!
За контакти:
Александър Ненчев, тел.: 0892470298
e-mail: enter@zala1.com
http://zala1.com/
http://obiavidnes.com/obiava/38697/zala-za-parti-pod-naem

10 лв.- РУСКА НАНО ДОБАВКА ЗА МАСЛОТО.дълготраен ефект - 50 000км. - ОНЛАЙН
МАГАЗИН.ПРЕДСТАВИТЕЛ.
Руска нано добавка за масло РиМЕТ - сигурна и дълготрайна защита на двигателя чрез наночастици – БЕЗ
РЕМОНТ.Лесен за употреба РиМЕТ се излива в ново масло на двигателя и възтановява износването между метални
повърхности: бутало-цилиндър, основни и биелни лагери, разпределителен вал и др. Увеличената компресия вдига
мощноста до 20% и намалява разхода на гориво и масло.Защитното нано покритие остава и след смяна на маслото още
50 000 км.
Римет е сертифициран по ISO 9001:2008 от BUREAU VERITAS Certification.
Принцип на действие и подробно описание ще намерите на www.rimetbg.com
Качеството се гарантира от Официалния представител за България.
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ПОМИСЛЕТЕ ЗА ДВИГАТЕЛЯ НАВРЕМЕ!
За информация:0888730087, 0878260718
За поръчки - ОНЛАЙН МАГАЗИН.
Доставка чрез куриерска фирма с наложен платеж
http://obiavidnes.com/obiava/38696/10-lv--ruska-nano-dobavka-za-maslotodylgotraen-efekt---50-000km---onlayn-maga

Електронна цигара eGo-C 1100 mAh Silver
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.

Съдържание на комплекта:
2 бр. батерии 1100 mAh 3.7-4.2V
2 бр. разглобяеми атомайзери
5 бр. нагреватели "tank"
5 бр. пълнители "tank"
1 бр. USB зарядно
1 бр. зарядно ел. мрежа (220V)
http://obiavidnes.com/obiava/38694/elektronna-cigara-ego-c-1100-mah-silver

ОНЛАЙН
МАГАЗИН.
РУСКА
НАНО
МАСЛОТО.ПРЕДСТАВИТЕЛ.ДЪЛГОТРАЕН ЕФЕКТ - 50 000 км.

ДОБАВКА

ЗА

Руска нано добавка за масло РиМЕТ - сигурна и дълготрайна защита на двигателя чрез наночастици – БЕЗ
РЕМОНТ.Лесен за употреба РиМЕТ се излива в ново масло на двигателя и възтановява износването между метални
повърхности: бутало-цилиндър, основни и биелни лагери, разпределителен вал и др. Увеличената компресия вдига
мощноста до 20% и намалява разхода на гориво и масло.Защитното нано покритие остава и след смяна на маслото още
50 000 км.
Римет е сертифициран по ISO 9001:2008 от BUREAU VERITAS Certification.
Принцип на действие и подробно описание ще намерите на www.rimetbg.com
Качеството се гарантира от Официалния представител за България.
ПОМИСЛЕТЕ ЗА ДВИГАТЕЛЯ НАВРЕМЕ!
За информация:0888730087, 0878260718
За поръчки - ОНЛАЙН МАГАЗИН.
Доставка чрез куриерска фирма с наложен платеж
http://obiavidnes.com/obiava/38693/onlayn-magazin-ruska-nano-dobavka-za-maslotopredstaviteldylgotraen-efekt---50

адвокат Елисавета Иванова
Когато човек бъде въвлечен в съдебни дела има нужда само от едно - добър адвокат. В живота често се нуждаем от
компетентен адвокат, който да ни помогне за решаването на юридически въпроси в наша полза.

Страница 49/67

ОБЯВИ ДНЕС
СЕДМИЧЕН БЮЛЕТИН

29.07.2012

http://obiavidnes.com/obiava/38691/advokat-elisaveta-ivanova

Акумулатори Искра
Заповядайте на нашата информационна страница за akumulatori BG. Желаете информация акумулатори? Имате
възможността да намерите информация за акумулатори на нашия сайт.
http://obiavidnes.com/obiava/38690/akumulatori-iskra

Албански език – превод и легализация
Преводаческа агенция „НОВ ВЕК“ предлага качествени и бьрзи официални преводи от и на английски, френски, испански,
холандски, гръцки, хърватски, руски, италиански, португалски, немски и почти всички други чужди езици. Заверки и
легализация на лични и официални фирмени документи от страната и чужбина. За въпроси и поръчки можете да се
свържете с нас на посочените координати.
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/38689/albanski-ezik--prevod-i-legalizaciya

Превод от и на немски език
Преводаческа агенция „НОВ ВЕК“ предлага качествени и бьрзи официални преводи от и на английски, френски, испански,
холандски, гръцки, хърватски, руски, италиански, португалски, немски и почти всички други чужди езици. Заверки и
легализация на лични и официални фирмени документи от страната и чужбина. За въпроси и поръчки можете да се
свържете с нас на посочените координати.
гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
тел: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/38688/prevod-ot-i-na-nemski-ezik

Детективска Агенция-АЯКС-Частен Детектив- Румен Радев
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 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/38687/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv--rumen-radev

Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
необходимият опит нужен за разрешаването на Вашия случай.
1. Наблюдение, разкриване и документално описание на факта на изневярата.
Възможност за използване на събраната информация, като допълнителни сведения в евентуален бракоразводен процес.
2. Осигуряване на лична почасова въоражена охрана както и охрана на къщи , вили , апартаменти ,мероприятия почасово
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и по дневно
3. Проучване на лица във връзка с предстоящо сродяване или при изграждане на друга вид връзка
4. Откриване на неизвестни родственици по права и косвена линия, възстановяване на изгубени контакти с роднини и
приятели
5. Съдействие при възникнали проблеми във връзка с получаване на наследство
6. Наблюдение и разкриване на факти във връзка със съмнително поведение на деца или други членове на семейството
алкохол, наркотици, хазарт
7.Консултация с адвокат наказателно , гражданско право.
8. Документиране на факти с цел представяне пред съда случаи свързани със Закона за защита срещу домашното
насилие.
http://detectivebg.com office@detectivebg.com тел.0888135197 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/38686/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

3-стаен апартамент, 79м2, А16, Въстанически - ул. Асен Христофоров, 39200 Евро
3-стаен нов апартамент с Акт 16 на ул. Асен Христофоров във кв. Въстанически. Жилището е с разпределение - хол, 2
спални без преход, баня, 1 тераса на мазилка и замазка. Луксозни общи части /врачански камък, инокс парапети/, хидр.
асансьор, блиндирана входна врата. За клиенти на агенцията. Цена: 39 200 евро. За контакти: 0878/ 867 009, 032960065
Ваня
http://obiavidnes.com/obiava/38685/3-staen-apartament-79m2-a16-vystanicheski---ul-asen-hristoforov-39200-evro

Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн.
Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн. Цялостен интериорен дизайн за
вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
http://obiavidnes.com/obiava/38683/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн.
Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн. Цялостен интериорен дизайн за
вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
http://obiavidnes.com/obiava/38682/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ !!! ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ !!!
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме от длъжност и отговорност .
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
Гарантираме високо ниво на професионализъм при осъществяване на процедурите и коректност .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
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0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/38681/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya--osvobojdavame-ot-otgovornost-

Нови приятели за секс в цяла България!
Изпълнете живота си със секс! Чатете, флиртувайте, запознавайте се с нови хора и се забавлявайте! Намерете нови
приятели за секс!
Запознавайте се с нови хора докато играете! Намерете идеалния партньор измежду хиляди хора. Играйте СЕКС игри, за
да открийте кой ще сподели чувствата ви!
Искате чата да прерастне в нещо повече? Започнете да комуникирате и вижте какво ще излезе!
С мобилния си телефон може да се запознавате с хора навсякъде и по всяко време!
Открийте кой се намира близо до вас! Всичко това е на клик разстояние!
http://obiavidnes.com/obiava/38679/novi-priyateli-za-seks-v-cyala-bylgariya

Индивидуално обучение (частни уроци) по Френски език
Индивидуално обучение (частни уроци) по Френски език
Подходящ за:
- Възрастни
- Ученици и кандидат-студенти
- Начинаещи и напреднали
Възможност за обучение по:
- Общ френски език
- Подготовка за DELF / DALF
- Изпитите на Парижката Търговско-Промишлена Палата (CCIP)
- Специализирана подготовка за ученици и кандидати за работа/обучение в чужбина.
Уроците се провеждат в София, на Петте кьошета, а времето и продължителността са съобразени с възможностите
на клиента. Възможност за ранно обучение (от 07:30 сутрин).
Цена:
12,50 лв / уч.час
Контакти:
тел. 0888/753-884
e-mail: office@violin-grammar.com
http://obiavidnes.com/obiava/38677/individualno-obuchenie-chastni-uroci-po-frenski-ezik

Боксониера, 40м2, А16, Въстанически - ул. Асен Христофоров, 20 000 Евро
Боксониера в нова кооперация с Акт 16 на ул. Асен Христофоров във кв. Въстанически, представлява хол с кухненски бокс,
баня с WC, тераса, на 1-ви висок етаж над магазини. Жилището е на мазилка и замазка, блиндирана входна врата и
интериорни МДФ. Цена: 20 000 Евро. За клиенти на агенцията. За контакти: 0878867009, 032960065 Ваня.
http://obiavidnes.com/obiava/38675/boksoniera-40m2-a16-vystanicheski---ul-asen-hristoforov-20-000-evro

Транспортни услуги -ИЗГОДНИ ЦЕНИ / транспорт на МЕБЕЛИ,Превоз на покъщнина,ЛИЧНИ
ВЕЩИ 0877663995 /0898874253
Превози на мебели, багаж, покъщнина - без почивен ден. Транспортни услуги с бордови микробуси и камиони с дължина на
товарната част до 4,50 метра. Преместване на багаж от жилища, офиси, магазини, складове. Подсигурява хамалски
услуги. Безплатен оглед. Транспорт с мебелен фургон изцяло тапициран от вътрешна страна за запазване целостта на
Вашето обзавеждане. Специализиран транспорт на мебели. Транспорт на товари в рамките на ЕС. Възможност за
експресни доставки на стоки до всяка точка в ЕС. Международни премествания. Коректност. Тел:02/4890390 /
0877663995 / 0898874253 http://valtrans.alle.bg
http://obiavidnes.com/obiava/38670/transportni-uslugi--izgodni-ceni--transport-na-mebeliprevoz-na-pokyshtninalichni
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8GB DDR3 1600MHz Corsair Vengeance™ CMZ8GX3M1A1600C9
8GB DDR3 1600MHz Corsair Vengeance™ CMZ8GX3M1A1600C9, доживотна гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/38664/8gb-ddr3-1600mhz-corsair-vengeance-cmz8gx3m1a1600c9

4GB USB Flash
4GB USB Flash, GOODRAM Cube, червена, 5г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/38661/4gb-usb-flash

8GB USB Flash
8GB USB Flash, GOODRAM Cube, черна, 5г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/38657/8gb-usb-flash

Частна детективска агенция Фокс-разследване
Частна детективска агенция Фокс-разследване
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
- Предлага специални,дискретни разследвания
от професионални частни детективи
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали,
комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на "обекта"по време на разследването
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- Операции под прекритие и вътрешни разследвания
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- JPS системи за проучване и наблюдение,
монтаж на скрито видео и аудио наблюдениев сгради и автомобили, както и откриване на скрити
микрофони и камери
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/38656/chastna-detektivska-agenciya-foks-razsledvane

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
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
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-разследване на застрахователна измама
-разследване на злоупотреби и кражби от служители
-справки - биографични,адресни,
месторабота,телефонни и др.
-издирва и установява биологични роднини
>JPS 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/38655/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Givenchy Gentleman
1 реплика на парфюма
100мл
GENTLEMAN GIVENCHY е представен от дизайнерската къща на GIVENCHY през 1974 година.
Този изтънчен аромат съчетава в себе си бергамот, лимон, роза. Характерният мирис на мед, кехлибар и ванилия създава
настроение през целия ден.
Подходящ за: всеки ден.
http://obiavidnes.com/obiava/38640/givenchy-gentleman

Детективска агенция "Стар"
Детективски услуги .
Детективска агенция "Стар"-0885350440
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/38635/detektivska-agenciya-star
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Давам стая под наем в гр. Несебър на 200м. от плажа
Стая–лукс, тип–хотелско обзавеждане, без хазяи, самостоятелен вход, самостятелен санитарен възел, две легла,
климатик, kабелна, мини хладилник, тераса , пълно обжавеждане, удобна както за почиващи така и за работещи, отдава
се целогодишно, цена на легло–5 лева, но ако наемете стаята за по дълъг период, цената е 250 лв. на месец, намира се в
близост до базата на национална спортна академия, при заинтерисованост, моля свържете се с тел. номер:0899643690,
на който ще ви отговори г-a Atanasa Georgieva Lambova!
http://obiavidnes.com/obiava/38633/davam-staya-pod-naem-v-gr-nesebyr-na-200m-ot-plaja

Давам стая под наем в гр. Несебър на 200м. от плажа
Стая–лукс, тип–хотелско обзавеждане, без хазяи, самостоятелен вход, самостятелен санитарен възел, две легла,
климатик, kабелна, мини хладилник, тераса , пълно обжавеждане, удобна както за почиващи така и за работещи, отдава
се целогодишно, цена на легло–5 лева, но ако наемете стаята за по дълъг период, цената е 250 лв. на месец, намира се в
близост до базата на национална спортна академия, при заинтерисованост, моля свържете се с тел. номер:0899643690,
на който ще ви отговори г-a Atanasa Georgieva Lambova!
http://obiavidnes.com/obiava/38630/davam-staya-pod-naem-v-gr-nesebyr-na-200m-ot-plaja

Ценкор-производство на хартиени изделия
"Фирма Ценкор е учредена през 1994 година. Първата ни дейност се състоеше в изкупуване на отпадъчна хартия.
Впоследствие предметът на дейност се прероди в производство на хартиени стоки. Фирмата предлага:
Салфетки – занимаваме се и с отпечатване на изображения върху салфетки
Тоалетна хартия
Кухненски ролки
Домашни потреби – ароматизатори, клечки за уши, торбички, дамски превръзки, бои за обувки, сапуни, самобръсначки,
клечки за зъби
Почистващи препарати и консумативи"
http://obiavidnes.com/obiava/38622/cenkor-proizvodstvo-na-hartieni-izdeliya

Детективска Агенция-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 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/38621/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Детективска Агенция Инкогнито - Детективски Услуги
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
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GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Дететивска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/38620/detektivska-agenciya-inkognito---detektivski-uslugi

Детективска Агенция Инкогнито - Детективски Услуги
Детективска Агенция Инкогнито-Безплатни Консултации!
Предлаганите услуги са от частни детективи
с висок професионален стандарт!
Разкрива изневери, издирва лица,
справки, корпоративно и фирмено проучване,
биографични данни-адрес,месторабота и др.
Открива биологични родственици.
Установяване и блокиране на скрита аудио/видео техника
в жилища,офиси автомобили.
GPS предаватели и др.
Повече информация на http://detektivi.com
тел:02/9865435
0877696928 , 0894088838
E-mail:office@detektivi.com
Дететивска Агенция "Инкогнито" Извършва услуги на територията на цяла България!!!
http://obiavidnes.com/obiava/38619/detektivska-agenciya-inkognito---detektivski-uslugi

Детективска Агенция Фокс - Детективски Услуги-100% Успеваемост да откриете истината !
Частен детектив-Детективска агенция Фокс
Извършва цялостни разследвания- Предлага
пълен набор от детективски услуги-изневери
фирмени тайни, бизнес проблеми,издирвани
личности.Разполага с най-съвременната
аудио, видео и др.специализирана техника
за оптимален доказателствен материал!
Успеваемостта 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/38618/detektivska-agenciya-foks---detektivski-uslugi-100-uspevaemost-da-otkriete-istin
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Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
необходимият опит нужен за разрешаването на Вашия случай.
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 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/38614/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Детективско бюро - Стелт Детективс
Детективско бюро Стелт Детективс предлага детективски услуги за частни и юридически лица на територията на Р.
България. Независимо от вашият случай дали е в личен план (разкриване на изневяра, съмнително поведение) или бизнес
сектора (фирмено проучване, фирмени липси) ние подхождаме индивидуално и се стремим напълно да задоволим вашите
очаквания, като съберем възможно най-детайлна информация (видео или снимков материал) и Ви предоставим подробен
доклад. Гарантираме Вашата конфиденциалност.
Повече информация за предлаганите от нас услуги посетете нашият сайт: http://stealthdetectives.com/
GSM: 0885214623
http://obiavidnes.com/obiava/38613/detektivsko-byuro---stelt-detektivs

РепроБиоМед
"В МЦ „РепроБиоМед” е въведена интегрирана система за спермален анализ (ISAS). Тя се базира на
Компютърно-асистиран спермален анализ (CASA) на показателите подвижност, морфология, концентрация и ДНК
фрагментация.
"
http://obiavidnes.com/obiava/38609/reprobiomed

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
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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/38602/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/38601/detektivska-agenciya-anagrama---24-chasa-detektivski-uslugi

ДЕТЕКТИВСКА АГЕНЦИЯ ХАМЕЛЕОН
Извършва услуги на територията на Цялата страна!!!
Разследване на криминални престъпления,
доказване на изневери,
събиране на информация по граждански дела ,
проверка на алиби ,издирване на лица и МПС,
пълно проучване на лица и фирми,
наблюдение и контра наблюдение ,
фото и видео заснемане ,
издирване на биологични родители ,
установяване на начина на живот и контакти на
малолетни и непълнолетни ,
проверка на помещения и МПС за наличие на
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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/38599/detektivska-agenciya-hameleon

Нардиз-официален вносител на козметика ARTDECO
Нардиз ЕООД е официален вносител на немската марка за козметика ARTDECO. Занимаваме се с продажби на едро и
дребно на декоративна и бяла козметика.Повече от 8 години работим за налагането на марката на пазара на
селективните козметики в България. Тайната в успеха на ARTDECO се крие в постоянното фокусиране върху
индивидуалните желания на всички жени, в комбинация с безкомпромисно качество и разумни цени.
Марката е тясно специализирана в производството на декоративна козметика / сенки за очи, червила, гланцове, моливи за
очи и устни, пудри ,фон дьотени и лакове/,бяла козметика Skin Yoga BioLab базирана на естествени съставки без
съдържание на консерванти и парабени, ексфолиращи козметични продукти за грижа кожата на ръцете и краката,
както и серията Caviar Essentials с екстракт от хайвер,комбинация от масла и високотехнологични съставки с видим
лифтинг ефект.
Ако имате нужда от повече информация не се колебайте да ни потърсите на посочените кординати.
http://obiavidnes.com/obiava/38598/nardiz-oficialen-vnositel-na-kozmetika-artdeco

Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн.
Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн. Цялостен интериорен дизайн за
вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел. http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
http://obiavidnes.com/obiava/38597/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

Варта
Опитайте с подбраната стандартни акумулатори . Akumulatori.bg предлага издръжливост на колатяа ви .
http://obiavidnes.com/obiava/38596/opitayte-s-podbranata-standartni-akumulatori--akumulatoribg--predlaga-izdryjli

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
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www.market99.net
http://obiavidnes.com/obiava/38592/mashina-za-hrupkavi-kartofeni-spirali-spiral-potato-slicer

КВАНТОВ АНАЛИЗАТОР
КВАНТОВ АНАЛИЗАТОР - РАННА ДИАГНОСТИКА НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ
Квантов Анализатор - Компютърна диагностика на здравословното състояние.
Квантовият Анализатор е високотехнологичено електронно устройство за преглед на здравното състояние на човешкия
организъм.
Теоретически основан върху квантовата медицина, Квантовият анализатор използва научните постижения в
електронната техника, за отчитане и анализ на слабото магнитно поле на човешката клетка и на базата на този
анализ, дава здравния статус на организма и проблемни зони в техния най-ранен стадий.
Квантовият Анализатор интегрира в себе си медицина, био-информатика, електро инженерство и други съвременни
науки.
Чрез сензорен проводник в рамките на минута от дланта Ви ще бъдат получени повече от сто показатели за Вашето
здраве и ще бъдат отчетени най-ранни признаци на клетъчна промяна в органите и тъканите.
Дори да има единични клетки с патологични промени, анализаторът може да улови промените на тези клетки и да
прогнозира болестта, като по този начин дава възможност да предотвратите различните хронични заболявания.
Квантовият метод на диагностика е комплексен, неинвазивен, практичен, лесен, бърз и ефикасен.
Цена 700лв
Интернет магазини
www.bgmag.net
www.miramarket.net
www.shopbg.info
www.tehno.shopbg.info
http://obiavidnes.com/obiava/38591/kvantov-analizator

Отстъпки при онлайн поръчки
Преводаческа агенция „Нов век“ разполага с опитни преводачи, лицензирани от Дирекция „Консулски отношения“ към
МВнР, работещи с повече от 30 езика. Агенцията осигурява за клиентите си заверка с Апостил (Apostille) и легализация
на лични си и официални фирмени документи във всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република
България. За въпроси и поръчки ще ни намерите на следния адрес:
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
http://obiavidnes.com/obiava/38588/otstypki-pri-onlayn-porychki

„Нов век“ - превод от и на словашки език
Преводаческа агенция „Нов век“ разполага с опитни преводачи, лицензирани от Дирекция „Консулски отношения“ към
МВнР, работещи с повече от 30 езика. Агенцията осигурява за клиентите си заверка с Апостил (Apostille) и легализация
на лични си и официални фирмени документи във всички държавни ведомства и чуждестранни консулства в Република
България. За въпроси и поръчки ще ни намерите на следния адрес:
Преводаческа агенция НОВ ВЕК
Адрес: гр.София, бул. Васил Левски 1Б,
Телефон: 02 49 00 756, 0895 60 71 50
Имейл: sofia2@nov-vek.org
Уебсайт: www.nov-vek.org
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http://obiavidnes.com/obiava/38587/nov-vek---prevod-ot-i-na-slovashki-ezik

БЪРЗИ КРЕДИТИ до 1000 лв.
Лесни и бързи кредити
само за вас от 500 до 1000 лв.
Одобрение за 30 минути.
Вноските са месечни.
Усвояване на сумата веднага.
Адрес:гр.Перник
ул.Отец Паисий №52/зад сградата на НОИ/
моб. 0876/32 30 30 ; 0876/27 27 67
burzikrediti.bg
http://obiavidnes.com/obiava/36998/byrzi--krediti--do--1000-lv

Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
необходимият опит нужен за разрешаването на Вашия случай.
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 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/38583/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Частна детективска агенция Фокс-разследване
Частна детективска агенция Фокс-разследване
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
- Предлага специални,дискретни разследвания
от професионални частни детективи
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали,
комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на "обекта"по време на разследването
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- Операции под прекритие и вътрешни разследвания
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- JPS системи за проучване и наблюдение,
монтаж на скрито видео и аудио наблюдениев сгради и автомобили, както и откриване на скрити
микрофони и камери
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
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и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/38574/chastna-detektivska-agenciya-foks-razsledvane

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
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
>JPS 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/38573/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi

Детективска агенция "Стар"
Детективски услуги .
Детективска агенция "Стар"-0885350440
starinvestigator@gmail.com
http://detective-star.com
Детективска агенция "Стар" предлага професионални и дискретни детективски разследвания на територията
на цялата страна.
- Разкриване на изневери
- наблюдение
- проучвания
- справки
- фирмени разследвания
- проследяване на хора, МПС, товари, стоки.
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- локализиране на длъжници
- проверка на офиси и помещения за скрити аудио и видео записващи устройства
- събиране на данни
- намиране на лица
Цените са по договаряне.Анонимността и дискретността са гарантирани.
http://obiavidnes.com/obiava/38567/detektivska-agenciya-star

магазин
Магазин, за козметика за красота, продукти за отслабвани е и продукти за лечение. Това не е всичко в магазин
Грийн-мастер-бг.еу ще намерите бижута с кристали сваровски позлатени. Стоки за дома, уреди за бита и магнитни
гривни. В магазина единствено ще намерите запер, уред за сребърна вода, кани за филтриране на вода и съдове за готвене
с каменно покритие.
http://obiavidnes.com/obiava/38552/magazin

Продавам сладкарско оборудване
Продавам цялостно сладкарско оборудване, шприц машина, конвектомат, машина за толумби, пакетажна машина и
хладилник.
http://obiavidnes.com/obiava/38547/prodavam-sladkarsko-oborudvane

Частна Детективска Агенция Аякс Р&С разполага с точната техника, точният екип и най-вече с
необходимият опит нужен за разрешаването на Вашия случай.
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 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
http://obiavidnes.com/obiava/38538/chastna-detektivska-agenciya-ayaks-rs-razpolaga-s-tochnata-tehnika-tochniyat-ekip-i-

Детективска Агенция-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 - 0897826784 Skype : detectivebg.ajax
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http://obiavidnes.com/obiava/38537/detektivska-agenciya-ayaks-chasten-detektiv-0888135197

Контрол на достъпа Сливен
Контрол на достъпа Сливен 0876 35 39 39 – доставка и монтаж на контрол на достъпа за Сливен и областта на
най-ниските цени. Контрол на достъпа за входни врати в Сливен 0876 35 39 39. Контрол на достъпа за асансьори в
Сливен 0876 35 39 39. Алера Сървисис ООД – ние Ви помагаме да спите спокойно!
http://obiavidnes.com/obiava/38536/kontrol-na-dostypa-sliven

Контрол на достъпа София
Контрол на достъпа София 0876 35 39 39 – доставка и монтаж на контрол на достъпа за София и областта на
най-ниските цени. Контрол на достъпа за входни врати в София 0876 35 39 39. Контрол на достъпа за асансьори в София
0876 35 39 39. Алера Сървисис ООД – ние Ви помагаме да спите спокойно!
При нас можете да намерите следните услуги:
Доставка и монтаж на четец за контрол на достъпа.
Доставка и монтаж на контролер за контрол на достъпа.
Доставка и обучение на RFID чипове и карти за отваряне на вратата.
Сигурността на Вашето жилище е най-важна за Вас. Предотвратете кражбите и допускането на непознати лица във
входа. Решението е само едно – устройство за контрол на достъпа. При нас цените са най-ниски! Адекватно гаранционно
и извънгаранционно обслужване!
http://obiavidnes.com/obiava/38532/kontrol-na-dostypa-sofiya

Контрол на достъпа София
Контрол на достъпа София 0876 35 39 39 – доставка и монтаж на контрол на достъпа за София и областта на
най-ниските цени. Контрол на достъпа за входни врати в София 0876 35 39 39. Контрол на достъпа за асансьори в София
0876 35 39 39. Алера Сървисис ООД – ние Ви помагаме да спите спокойно!
При нас можете да намерите следните услуги:
Доставка и монтаж на четец за контрол на достъпа.
Доставка и монтаж на контролер за контрол на достъпа.
Доставка и обучение на RFID чипове и карти за отваряне на вратата.
Сигурността на Вашето жилище е най-важна за Вас. Предотвратете кражбите и допускането на непознати лица във
входа. Решението е само едно – устройство за контрол на достъпа. При нас цените са най-ниски! Адекватно гаранционно
и извънгаранционно обслужване!
http://obiavidnes.com/obiava/38530/kontrol-na-dostypa-sofiya

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме от длъжност и отговорност .
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
Гарантираме високо ниво на професионализъм при осъществяване на процедурите и коректност .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
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0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/38522/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме от длъжност и отговорност .
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
Гарантираме високо ниво на професионализъм при осъществяване на процедурите и коректност .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/38521/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

КУПУВАМЕ ФИРМИ СЪС ЗАДЪЛЖЕНИЯ. ОСВОБОЖДАВАМЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ.
Предлагаме перфектно юридическо съдействие на фирми със задължения.
Осигуряваме купувач на фирмата със задължения , ново седалище и адресна регистрация.
Освобождаваме от длъжност и отговорност .
Покупко - продажба на дружествени дялове .
Прекратяване и ликвидация на дружества .
Регистрация и вписване на нови обстоятелства в Търговския регистър .
Разбираме, че вашите изисквания са да спестите време и средства и кантората ни работи за намиране на ефективно и
законово решение за Вашия проблем .
Гарантираме високо ниво на професионализъм при осъществяване на процедурите и коректност .
Офертата е валидна за търговски дружества от всички бизнес сектори и региони на страната.
НОВЕ КОНСУЛТ - V.T.
0877 37 20 83
0884 57 80 53
http://obiavidnes.com/obiava/38519/kupuvame-firmi-sys-zadyljeniya-osvobojdavame-ot-otgovornost

Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
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http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
http://obiavidnes.com/obiava/38516/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

Интериорен дизайн 3DKOEV-DESIGN архитектурно проектиране Графичен дизайн.
Цялостен интериорен дизайн за вашия апартамент, мезонет, къща, магазин, клуб, ресторант или хотел.
http://3dkoev-design.net46.net/ tel.0882870171
http://www.facebook.com/3DkoevDesign
http://obiavidnes.com/obiava/38515/interioren-dizayn-3dkoev-design-arhitekturno-proektirane-grafichen-dizayn

15.6" (39.62 cm) ACER E1-531-B9704G75Mnk
15.6" (39.62 cm) ACER E1-531-B9704G75Mnk, черен, двуядрен Pentium® B970 2.3GHz, HD LED Display (HDMI), 4GB, 750GB,
DVDRW, 802.11n, camera, Linux, 2.6kg, 1г. гаранция
http://obiavidnes.com/obiava/38498/156-3962-cm-acer-e1-531-b9704g75mnk

500GB A-Data CH11
500GB A-Data CH11, бял, 2.5" (6.35 cm), външен, USB3.0 (+захранване през USB)
http://obiavidnes.com/obiava/38493/500gb-a-data-ch11

Детективска Агенция Инкогнито-Частни Детективи
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
>JPS 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/38491/detektivska-agenciya-inkognito-chastni-detektivi
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Частна детективска агенция Фокс-разследване
Частна детективска агенция Фокс-разследване
- Извършва детективски услуги на територията
на цяла България и Европейският съюз!
- Предлага специални,дискретни разследвания
от професионални частни детективи
- ИЗНЕВЕРИ-наблюдение,фото и видео материали,
комуникации,доклад за свършена работа и местонахождение
на "обекта"по време на разследването
- ИЗДИРВАНЕ на лица-локация със съвременни технологии,
установява биологични родители
- КОРПОРАТИВНО РАЗСЛЕДВАНЕ-за частни лица и фирмипазари,продажби,покупки и др.
- Операции под прекритие и вътрешни разследвания
- СПРАВКИ-биографични данни-адреси,месторабота,
телефони,осигуряване на финансова информация,
проследяване на активи и пасиви.
- JPS системи за проучване и наблюдение,
монтаж на скрито видео и аудио наблюдениев сгради и автомобили, както и откриване на скрити
микрофони и камери
- КОМПЮТЪРНИ ПРОГРАМИ за сигурност и проследяване
на комуникации.
Частните детективи от агенция FOX ви гарантират професионални
и надеждни резултати ,напълно Дискретно!
тел:0888400413 - 0897024504
E-mail;fox@detectiv-bg.com
http://chasten.detektiv-fox.com
http://obiavidnes.com/obiava/38490/chastna-detektivska-agenciya-foks-razsledvane
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